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ÚVOD
Tento rozšírený návod na obsluhu obsahuje úplného sprievodcu všetkými charakteristikami a funkciami komb Rumble 
Studio 40 and Rumble Stage 800. 

Je rozšírením a doplnením stručného návodu na obsluhu, ktorý je súčasťou dodávky každého komba. Je tu uvedený pod-
robnejší a hlbší pohľad na všestranné možnosti a funkcie komb Rumble Studio 40 / Stage 800, vrátane navigácie a postupu 
úpravy mnohých prednastavených programov (predvolieb), ktorými je kombo vybavené, a úplného opisu komba a efektov. 
Obsahuje zároveň krok za krokom opísaný postup použitia zoznamu predvolieb, funkcií WiFi, Bluetooth, USB, vstavanej 
ladičky, pedála EXP-1 Expression Pedal, nožného prepínača MGT-4 a funkcie efektovej slučky. 

Tónové možnosti komb Rumble Studio 40 a Rumble Stage 800 sú doslova neobmedzené, najmä v spojení s aplikáciou Fend-
er ToneTM. Pravidelne sledujte aktualizácie firmvéru, vďaka ktorým môžete svoje zážitky s kombom Rumble ešte vylepšiť a 
pozdvihnúť (pozri s. 61). V tomto návode sú opísané aktuálne používané zosilňovače, preto sledujte aj aktualizované verzie 
návodu reagujúce na stále rozširovanie a zlepšovanie komb Rumble. V nich uvedené informácie a pokyny vám poskytnú 
ďalšiu pomoc.
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PANEL S OVLÁDANÍM
Panel s ovládaním komb Rumble Studio 40 a Rumble Stage 800, umiestnený na hornej časti komba, je vybavený vstupom 
na zapojenie nástroja, piatimi ovládacími gombíkmi, OKIENKOM S DISPLEJOM, tromi tlačidlami jednotlivých úrovní nastave-
nia predvolieb (ÚROVEŇ), ENKODÉROM - otočným kódovacím gombíkom, štyrmi funkčnými tlačidlami (UTILITY), vstupom 
na zapojenie zvukového zariadenia 3,5 mm (1/8”) a výstupom na zapojenie slúchadiel 3,5 mm (1/8”).

A. INPUT: Vstup pre zapojenie nástroja.

B. GAIN: Programovateľný ovládací gombík (pozri str. 3), slúži na nastavenie skreslenia v jednotlivých predvoľbách.

C. BASS: Programovateľný ovládací gombík, slúži na nastavenie hlbokých tónov v jednotlivých predvoľbách

D. MIDDLE: Programovateľný ovládací gombík, slúži na nastavenie tónov stredného rozsahu v jednotlivých predvoľbách

E. TREBLE: Programovateľný ovládací gombík, slúži na nastavenie vysokých tónov v jednotlivých predvoľbách.

F. MASTER VOLUME: Jediný neprogramovateľný gombík, slúži na nastavenie celkovej výstupnej hlasitosti.

G. DISPLEJ: Displej, slúži na zobrazenie aktuálne používanej predvoľby, jej obsahu a parametrov, menu zosilňovača a 
menu efektov a tiež ďalších funkcií (napr. ladičky, menu funkcií atď.).

H. TLAČIDLÁ ÚROVNÍ: 

ÚROVEŇ PREDVOĽBY (PRESET LAYER): Zvýrazní úrovne predvolieb, slúži na výber predvoľby. 

ÚROVEŇ SIGNÁLOVEJ CESTY (SIGNAL PATH LAYER): Zvýrazní úrovne signálovej cesty, slúži na voľbu modelov 
zosilňovačov, typov efektov a poradia efektov. 

ÚROVEŇ OVLÁDAČOV (CONTROLS LAYER): Zvýrazní úroveň ovládačov, slúži na nastavenie gombíkových ovládačov (s 
výnimkou gombíka Master Volume).

I. ENKODÉR: Viacúčelový otočný gombík s funkciou potvrdenia voľby stlačením gombíka (ENKODÉR). Slúži na zobrazenie, 
výber a nastavenie predvolieb, ovládačov a ďalších funkcií komb Rumble Studio 40 a Rumble Stage 800.

J. FUNKČNÉ TLAČIDLÁ (UTILITY): Funkčné tlačidlá 

X FX: Pominutie všetkých efektov. 

SAVE: Slúži na uloženie úprav predvolieb a na uloženie nových predvolieb. 

MENU: Slúži na prístup k funkciám WiFi, Bluetooth, ladičky, Global EQ, k predvoľbám v cloude a ďalším funkciám (pozri str. 33). 

TAP: Slúži na nastavenie dôb ozveny a modulácie, pridržaním tlačidla vstúpite do vstavanej ladičky.

K. VSTUP AUX, VÝSTUP PRE ZAPOJENIE SLÚCHADIEL: 3,5 mm (1/8”) vstup určený na zapojenie externých audio prístro-
jov a 3,5 mm (1/8”) výstup určený na zapojenie slúchadiel. Pri použití slúchadiel je deaktivovaná funkcia interného 
reproduktora(-ov).
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Je dôležité si uvedomiť si, že všetky gombíky panela s ovládaním, s výnimkou gombíka Master Volume (H), sú, ako bolo 
opísané vyššie, „programovateľné“. To znamená, že ak bola vybraná predvoľba, fyzická poloha gombíkov na paneli s 
ovládaním nemusí zodpovedať aktuálnemu nastaveniu predvoľby (aktuálne nastavenie je zobrazené na displeji). Iba 
ovládač Master Volume nie je programovateľný - jeho fyzická poloha vždy označuje nastavenie celkovej výstupnej hlasitosti 
zosilňovača. Avšak po otočení programovateľného ovládacieho gombíka na paneli dôjde k synchronizácii gombíka a jemu 
zodpovedajúceho digitálneho nastavenia na rovnakú hodnotu, ako je zobrazené na nasledujúcej ilustrácii: 
 

 
Majte na pamäti, že nové nastavenie ovládacích gombíkov môže byť uložené do novej predvoľby alebo je možné pred-
voľbu potlačiť a použiť aktuálne nastavenie ovládacích gombíkov. Ak aktuálne nastavenie nie je uložené, zachová si pred-
voľba svoje predprogramované nastavenie ovládačov, po opustení predvoľby bude pri jej nasledujúcom použití použité 
jej pôvodné nastavenie (pôvodné nastavenie predvoľby bude použité aj po vypnutí a zapnutí komba) – pozri podrobnejšie 
informácie v časti „Úprava a uloženie predvolieb“, strany 10 – 13.

ZADNÝ PANEL

L. POWER: Vypínač – slúži na zapnutie a vypnutie komba. Pri prvom zapnutí sa obe kombá, Rumble Studio 40 a Rumble 
Stage 800, vyznačujú typickým časom sekvencie spúšťania v dĺžke 15 sekúnd, až potom sa v okienku DISPLEJA objaví 
prvá predvoľba. 
 
Len pre kombo Rumble Stage 800: Pri rýchlom vypnutí a opätovnom zapnutí komba (napr. pri WiFi aktualizácii) sa môže 
objaviť krátka pauza v dĺžke približne 20 – 30 sekúnd, počas ktorej je OKIENKO DISPLEJA prázdne. To je pri vysokovýkon-
ných zosilňovačoch, medzi ktoré patrí aj toto kombo, normálny jav, sekvencia spúšťania bude obnovená bez nutnosti 
opätovného zapnutia vypínača.

M. IEC VSTUP NAPÁJANIA: Pomocou dodávaného napájacieho kábla zapojte kombo do uzemnenej sieťovej zásuvky s 
hodnotami napätia a frekvencie zodpovedajúcimi hodnotám uvedeným pri zásuvke vstupu napájania (INPUT POWER).

N. VÝSTUP PRE EXTERNÝ REPRODUKTOR A PREPÍNAČE IMPEDANCIE (LEN PRI RUMBLE STAGE): Tento výstup slúži na 
zapojenie externej reproduktorovej skrine (minimálna impedancia 4 Ω alebo 8 Ω); kombinovaný jack pracuje s káblom 
reproduktora Speakon® alebo 1/4”. Nastavte prepínač tak, aby zodpovedal menovitej impedancii externej reproduktorovej 
skrine, stály menovitý príkon externej reproduktorovej skrine sa musí rovnať alebo byť vyšší než menovitý výkon uvedený 
pre zvolené nastavenie prepínača. V prípade, že nie je pripojená žiadna reproduktorová skriňa, nastavte prepínač na 8 Ω .

O. HORN: Zapínanie a vypínanie vysokofrekvenčnej horny.

Na ilustrácii je zobrazený zadný panel komba Rumble Stage 800, zadný panel komba Rumble Studio 40 je osadený zhodnými prvkami, s výnimkou 
výstupu pre externý reproduktor a prepínač impedancie (N).
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P. FOOTSWITCH: Vstup na zapojenie štvortlačidlového nožného prepínača MGT-4 alebo pedála EXP-1 Expression Pedal.

Q. USB PORT: USB konektor slúžiaci na záznam zvuku.

R. LINE OUT: Výstupy symetrického vedenia na zapojenie externého nahrávacieho alebo zosilňovacieho zariadenia. Výcho-
diskové nastavenie výstupu je PRE/POST (mono), je však možné nakonfigurovať ako výstupy vľavo/vpravo (post).

S. FX SEND/RETURN: Pravý/ľavý výstup (send) a vstup (return) slúžiaci na zapojenie externých stereo efektov. Efekty 
pridané pomocou tohto zapojenia sú „globálne“ (nie sú spojené s konkrétnou predvoľbou) a predstavujú posledné prvky 
signálovej cesty. Pre mono efekty použite ľavý kanál.

Vysokovýkonný zosilňovač komba Rumble Stage 800 pracuje v režime mostíkového zapojenia. To znamená, že napätie je 
prítomné na oboch svorkách, (+) i (-). Pri zapájaní kábla reproduktora do výstupu pre externý reproduktor na zadnom paneli 
komba postupujte opatrne - nikdy nedopustite, aby sa špička (+) alebo objímka (-) kábla reproduktora (pozri ilustrácia nižšie) 
dostala do kontaktu s kovovou konštrukciou alebo akýmkoľvek iným uzemneným elektrickým zariadením (napr. audio 
mixážnym zariadením alebo iným zariadením na zosilňovanie zvuku). Kábel reproduktora zapojený do výstupu komba pre 
externý reproduktor smie byť zapojený len do reproduktorovej skrine. 
 
Pri zapájaní 1/4” káblov reproduktora s neizolovanou zástrčkou (s obnaženým kovom) - reproduktor zapájajte vždy pri 
vypnutom napájaní komba. 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: KÁBLE REPRODUKTORA

Kombá Rumble Studio 40 a Rumble Stage 800 používajú výkonové zosilňovače triedy D s tepelnou ochranou a ochra-
nou pred skratom. V prípade, že dôjde ku skratu, kombo dočasne stíchne (z reproduktorov nevychádza žiadny zvuk), po 
odstránení poruchy je obnovená normálna činnosť. 
 
Keďže pri kombe Rumble Stage 800 dochádza k väčšiemu zahrievaniu, je kombo vybavené chladiacim ventilátorom s pre-
menlivou rýchlosťou. Pri spustení je rýchlosť ventilátora nízka a so vzrastajúcou teplotou zosilňovača pri hraní sa zvyšuje aj 
rýchlosť otáčania chladiaceho ventilátora 
 
Medzi ventilačnými otvormi komba a akýmkoľvek iným predmetom ponechajte voľnú vzdialenosť 6” (o niečo viac než 15 
cm). Ak sú ventilačné otvory zablokované alebo sa zosilňovač používa v príliš horúcom prostredí, môže dôjsť k jeho preh-
riatiu a k zopnutiu tepelnej ochrany. V takom prípade reproduktor dočasne stíchne. Po tom, čo teplota klesne na hodnoty 
povolené prevádzkovým rozsahom, bude normálna činnosť komba automaticky obnovená. 
 
V tých najťažších prevádzkových podmienkach sa môže zosilňovač prehriať tak, že dôjde k prerušeniu napájania. V takom 
prípade bude OKIENKO DISPLEJA (G) prázdne a z reproduktora nebude vychádzať žiadny zvuk. V prípade, že k tejto nepra-
vdepodobnej situácii dôjde, bude normálna činnosť komba automaticky obnovená po tom, čo teplota klesne na hodnoty 
v rozsahu prevádzkových hodnôt. Pri kombe Rumble Studio 40 môže byť po takomto výpadku napájania nutné vypnúť a 
znovu zapnúť vypínač (POWER [L]).

ZAHRIEVANIE A OCHRANA PROTI PREHRIATIU
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PREDVOĽBÁCH
Kombo Rumble Studio 40/Stage 800 je vybavené viac ako 100 postupne číslovanými predvoľbami. Okrem nich si používateľ 
môže vytvárať a pridávať aj svoje vlastné predvoľby. Na DISPLEJI sú každej predvoľbe priradené tri „úrovne“ nastavenia 
(ÚROVEŇ). Sú to: úroveň výberu predvoľby PRESET LAYER (horná), úroveň signálovej cesty SIGNAL PATH LAYER (prostredná) 
a úroveň ovládačov CONTROLS LAYER (dolná). Na vstup do jednotlivých úrovní slúžia tri tlačidlá korešpondujúce s jednot-
livými úrovňami (TLAČIDLÁ ÚROVNÍ) (pozri ilustráciu nižšie). 
 
 
 
 
 
 

 
Pri prvom zapnutí komba je aktivovaná ÚROVEŇ PREDVOĽBY (pri spustení komba Rumble Studio 40 / Stage 800 sa načíta 
posledná použitá predvoľba). Otáčaním ENKODÉRA sa môžete posúvať zoznamom predvolieb (pozri ilustráciu nižšie). Pred-
voľba, ktorá je zobrazená, je aktivovaná. Predvoľby možno voliť aj pomocou nožného prepínača (pozri strany 48-49).

 
 
ÚROVEŇ SIGNÁLOVEJ CESTY každej predvoľby obsahuje jeden z mnohých modelov zosilňovačov komb Rumble Studio 
40 / Stage 800, jeden alebo viacero z množstva efektov a ich poradie (alebo v niektorých prípadoch bez efektov). Model 
zosilňovača je zobrazený v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY v strednej časti displeja. Po stranách modelu zosilňovača sú uvedené 
efekty. Ich umiestnenie na displeji informuje aj o ich pozícii v signálovej ceste: efekt uplatňovaný „pred“ zosilňovačom je umi-
estnený vľavo („pred zosilňovačom“), efekt uplatňovaný „za“ zosilňovačom je umiestnený vpravo od modelu zosilňovača (ako 
v efektovej slučke). Otáčaním ENKODÉRA môžete v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY vyberať jednotlivé položky, vybraná položka 
je označená bielou šípkou umiestnenou pod položkou a textovým popisom nad položkou (pozri ilustráciu nižšie).

Na ilustrácii je v prvej ÚROVNI PREDVOĽBY zobrazená prvá predvoľba (01).

Model zosilňovača predvoľby v tejto ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY, označený bielou šípkou a slovným popisom „AMPLIFIER“ 
– zosilňovač, je obklopený jedným políčkom, ktoré je obsadené efektom (vpravo), a jedným prázdnym políčkom (vľavo).
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V ÚROVNI OVLÁDAČOV každej predvoľby sú zobrazené informácie o zosilňovači alebo efekte, ktorý je zvýraznený v ÚROVNI 
SIGNÁLOVEJ CESTY. Východiskovým nastavením zobrazenia je nastavenie ovládacích gombíkov (pozri ilustráciu nižšie). 
Pokiaľ je v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY zvýraznený efekt, je na displeji zobrazené nastavenie ovládačov tohto efektu. Jednot-
livé ovládače zosilňovača a efektu možno vyberať otáčaním ENKODÉRA. 
 

 

 
Každú predvoľbu môžete použiť tak, ako je nastavená, bez toho, aby bolo nutné ju upravovať. Vďaka ponuke mnohých 
rôznych modelov zosilňovačov, typov efektov a možností nastavenia ovládačov je možné v prípade každej predvoľby po-
mocou ÚROVNE SIGNÁLOVEJ CESTY a ÚROVNE OVLÁDAČOV jej nastavenie ľahko modifikovať a toto nastavenie uložiť ako 
osobne upravený zvuk (pozri časť„Úprava a uloženie predvolieb“, strany 10-13).

Detailné zobrazenie ÚROVNE OVLÁDAČOV, pri danej predvoľbe je vybraný ovládač skreslenia zosilňovača.
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ORGANIZÁCIA PREDVOLIEB
Rumble Studio 40/Stage 800 obsahuje voľbu menu PRESET ORGANIZER (Organizér predvolieb), v ktorej je možné predvoľby 
presúvať (a podľa potreby premenovávať), mazať alebo obnoviť všetky predvoľby nachádzajúce sa v predvolenom továrens-
kom nastavení. Všetky tieto funkcie sú opísané nižšie.

 
Predvoľbu je možné v zozname predvolieb presunúť na inú pozíciu (do iného slotu). Ak chcete predvoľbu premiestniť, vy-
berte funkčné tlačidlo MENU a pomocou ENKODÉRA sa posúvajte v zozname volieb až na voľbu „PRESET ORGANIZER“ a túto 
možnosť vyberte (pozri ilustráciu nižšie).

 
 
 
 
 
 
Pomocou ENKODÉRA sa posuňte a zvoľte voľbu „MOVE PRESET“ (pozri ilustráciu nižšie). 
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Predvoľby komb Rumble Studio 40/Stage 800 nie je možné skutočne odstrániť. Je však možné ich „vymazať“ - to znamená, 
že predvoľba zostáva na svojej pozícii, ale je vymazaný jej pôvodný „obsah“ (nastavenie ovládačov, model zosilňovača, efek-
ty). Ak je predvoľba súčasťou setlistu, zostane v setliste vymazaná predvoľba. 

Majte na pamäti, že v prípade, že je predvoľba vymazaná, jej pôvodné poradové číslo zostáva platné a bude ako východis-
kové nastavenie obsahovať iba model zosilňovača „Studio Preamp“ (a jeho ovládače). 

Ak chcete vymazať predvoľbu, stlačte funkčné tlačidlo MENU a pomocou ENKODÉRA sa posuňte a zvoľte „PRESET ORGANIZ-
ER“ (pozri ilustráciu nižšie).

7

VYMAZANIE PREDVOĽBY

V zobrazenom zozname predvolieb. Pomocou ENKODÉRA sa posuňte a vyberte predvoľbu, ktorú chcete presunúť. Po zvo-
lení predvoľby, ktorá má byť presunutá, sa farba poľa, v ktorom je uvedený názov predvoľby, zmení z modrej na žltú (pozri 
ilustráciu nižšie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otáčaním ENKODÉRA presuňte žlto zvýraznenú predvoľbu na inú pozíciu v zozname predvolieb; potom stlačte ENKODÉR, 
tým predvoľbu novej pozícii priradíte. Farba poľa obsahujúceho názov predvoľby sa potom zmení zo žltej späť na modrú 
(pozri ilustráciu nižšie).

Majte na pamäti, že pri presunutí predvoľby na novú pozíciu preberie táto pozícia správne poradové číslo, v súlade s tým 
budú všetky ďalšie predvoľby „posunuté“ do správneho poradového číslovania.

MENU

6 - KGB-800

7 - ROCKIN’ PEG

9 - ’59 BASSMAN>

10 - ’70S BRIT>

back

8 - BASSMAN 300>

MENU

8 - ’59 BASSMAN>

11 - BASSMAN TV

9 - ’70S BRIT>

back

12 - BRITISH CO>

10 - BASSMAN 300>

MENU

WIFI

SETLIST

PRESET ORGANIZER

BLUETOOTH

CLOUD PRESETS
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Pomocou ENKODÉRA sa posuňte a zvoľte voľbu „CLEAR PRESET“ (pozri ilustráciu nižšie).

 
Bude zobrazený zoznam predvolieb; predvoľba, ktorá má byť vymazaná, bude zobrazená uprostred v červenom poli. Zvýraz-
nenú predvoľbu vymažete stlačením ENKODÉRA na tejto predvoľbe (pozri ilustráciu nižšie).

 
Kombo Rumble Studio 40/Stage 800 sa potom zobrazením volieb „YES“ (vymazať) a „NO“ (nevymazať) opýta, či skutočne 
chcete obsah predvoľby vymazať. Ako súčasť tejto otázky je zobrazené aj varovanie, že vymazaním predvoľby môže dôjsť 
k ovplyvneniu setlistu (v prípade, že vymazávaná predvoľba je súčasťou setlistu). ENKODÉROM vyberte jednu z volieb „YES“ 
alebo „NO“ a na ktorejkoľvek z týchto dvoch volieb ENKODÉR stlačte (pozri ilustráciu nižšie).

 
Pri voľbe „YES“ (vymazať predvoľbu) zostane predvoľba na pozícii, jej názov však bude automaticky zmenený na „EMPTY“ 
(Prázdna). Po vymazaní predvoľby v tomto bode sa stlačením horného TLAČIDLA ÚROVNE, korešpondujúceho na displeji zo-
brazenej výzve „BACK“ (Späť), vrátite do hlavného menu. Ak sa chcete vrátiť do aktuálnej (a teraz prázdnej) predvoľby, stlačte 
funkčné tlačidlo MENU. Ako bolo uvedené vyššie, teraz vymazaná predvoľba bude obsahovať len pôvodné poradové číslo a 
východiskový model zosilňovača „Studio Preamp“ (pozri ilustráciu nižšie).

MENU

MOVE PRESET

CLEAR PRESET

RESTORE PRESETS

back

MENU

8 - ’59 BASSMAN>

11 - BASSMAN TV

9 - ’70S BRIT>

back

12 - BRITISH CO>

10 - BASSMAN 300>

MENU

          CLEAR
“10 - BASSMAN 300”? 

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

YES

NO

MENU

STUDIO
PREAMP

EMPTY

CAB

NONE



Kombá Rumble Studio 40/Stage 800 obsahujú v rámci voľby PRESET ORGANIZER aj možnosť obnovenia predvolieb „RE-
STORE PRESETS“, pomocou ktorej je možné obnoviť všetky predvoľby nachádzajúce sa v pôvodnom továrenskom nastavení. 
Ak chcete obnoviť pôvodné predvoľby, stlačte funkčné tlačidlo MENU a pomocou ENKODÉRA sa posuňte a zvoľte voľbu 
„PRESET ORGANIZER“ (pozri ilustráciu nižšie).

 
Pomocou ENKODÉRA sa posuňte a vyberte voľbu „RESTORE PRESETS“ (pozri ilustráciu nižšie).

 
Kombo Rumble Studio 40/Stage 800 sa potom zobrazením volieb „YES“ (obnoviť) a „NO“ (neobnoviť) opýta, či skutočne ch-
cete obnoviť všetky predvoľby komba. Stlačením zodpovedajúceho TLAČIDLA ÚROVNE vyberte jednu z týchto dvoch volieb 
(pozri ilustráciu nižšie).

OBNOVENIE PREDVOLIEB
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MENU

WIFI

SETLIST

PRESET ORGANIZER

BLUETOOTH

CLOUD PRESETS

MENU

MOVE PRESET

CLEAR PRESET

RESTORE PRESETS

back

MENU

          RESTORE
 FACTORY PRESETS?  

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

YES

NO



ÚPRAVA A ULOŽENIE PREDVOLIEB
Pri každej predvoľbe sa dá podľa osobných preferencií individuálne upraviť nastavenie ovládacích gombíkov zosilňovača, 
model zosilňovača, typy efektov a ich parametre. Ak je predvoľba zvolená, je políčko s číslom predvoľby modré. Modrá farba 
políčka značí, že v predvoľbe neboli vykonané žiadne úpravy (pozri ilustráciu nižšie).

 
 
Ak boli v predvoľbe vykonané úpravy, zmení sa farba políčka s číslom predvoľby na červenú a rozsvieti sa funkčné tlačidlo 
SAVE (pozri ilustráciu nižšie). Ak upravenú predvoľbu neuložíte, potom keď predvoľbu opustíte a znovu sa do nej vrátite, alebo 
vypnete a zapnete kombo, predvoľba sa vráti do predchádzajúceho nastavenia.
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ULOŽENIE UPRAVENÝCH PREDVOLIEB
Po upravení predvoľby máte k dispozícii tri možnosti, ako predvoľbu uložiť. Stlačením funkčného tlačidla SAVE získate príst-
up k všetkým trom možnostiam. Otáčaním a stlačením ENKODÉRA potom vyberte jednu z troch možných volieb. Jednotlivé 
možnosti sú opísané nižšie. 

SAVE (ULOŽIŤ): Upravená predvoľba bude uložená s rovnakým názvom a na rovnakú pozíciu (slot) (pozri ilustráciu nižšie).

SAVE AS (ULOŽIŤ AKO): Upravená predvoľba bude uložená na inú pozíciu s rovnakým alebo iným názvom. Predvoľbu mož-
no premiestniť na číslovanú prázdnu pozíciu alebo môže byť touto upravenou predvoľbou nahradená (prepísaná) existujúca 
predvoľba uložená na inej číslovanej pozícii.

SUPER
BMAN-OD

BASIC BASSMAN CLN

FREQ

1000

SMALL
ROOM

SAVE
SUPER

BMAN-OD

BASIC BASSMAN CLN

FREQ

1000

SMALL
ROOM

SAVE
SAVE

SAVE AS

RENAME



Ak chcete upravenú predvoľbu presunúť na prázdnu pozíciu a uložiť pod rovnakým názvom, stlačte funkčné tlačidlo SAVE, 
potom otáčaním a stlačením ENKODÉRA vyberte voľbu „SAVE AS“. Názov predvoľby bude zvýraznený v červenom poli (pozri 
ilustráciu nižšie). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otáčaním ENKODÉRA presuňte zvýraznenú predvoľbu na prázdnu pozíciu predvoľby (tá bude potom zvýraznená modrou 
farbou, stlačte funkčné tlačidlo SAVE, tým upravenú predvoľbu uložíte na prázdnu pozíciu (pozri ilustráciu nižšie).

 

Ak chcete upravenú predvoľbu uložiť na prázdnu pozíciu s odlišným názvom, postupujte podľa krokov opísaných vyššie s tým 
rozdielom, že na konci postupu namiesto stlačenia funkčného tlačidla SAVE stlačte ENKODÉR, tým aktivujete kurzor. Posúvaním 
sa v zozname a voľbou znakov stlačením ENKODÉRA zadajte nový názov predvoľby (pozri ilustráciu nižšie). Po zadaní celého 
názvu stlačte funkčné tlačidlo SAVE, tým predvoľbu uložíte, alebo HORNÉ TLAČIDLO ÚROVNE (to zodpovedá zobrazenej výzve 
„back“ [späť]), tým sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

11

SAVE
SAVE

SAVE AS

RENAME

SAVE

199 - EMPTY

200 - EMPTY

2 - RUMBLE V3 C>

3 - RUMBLE V3 D>

back

1 - RUMBLE V2 C>

SAVE

194 - EMPTY

195 - EMPTY

197 - EMPTY

198 - EMPTY

back

196 - EMPTY

SAVE

R u m b l e  V 2  C l e a n 

196 back

X



Ak chcete upravenú predvoľbu presunúť na pozíciu, ktorá je už obsadená existujúcou predvoľbou, a uložiť ju s rovnakým 
názvom, stlačte funkčné tlačidlo SAVE a pomocou ENKODÉRA vyberte voľbu „SAVE AS“ (ako je opísané na strane 11). Ako už 
bolo uvedené, názov presúvanej predvoľby bude zvýraznený červeným poľom. 

Otáčaním enkodéru presuňte zvýraznenú predvoľbu na ktorúkoľvek už obsiahnutú pozíciu (červená), stlačte funkčné tlačidlo 
SAVE, tým editovanú predvoľbu na túto pozíciu uložíte, predchádzajúcu predvoľbu tým prepíšete (pozri ilustrácie nižšie).

 

 

 

Majte na pamäti, že ak predvoľbu týmto spôsobom prepíšete, predvoľba predtým priradená zvolenej pozícii bude z komba 
vymazaná. Jediným možným spôsobom, ako je možné túto predvoľbu obnoviť, je použiť voľbu „RESTORE PRESETS“ v menu 
voľby PRESET ORGANIZER (pozri stranu 9). Použitím tejto voľby budú obnovené všetky predvoľby pôvodného továrenského 
nastavenia.

 
Ak chcete upravenú predvoľbu presunúť na pozíciu už obsadenú existujúcou predvoľbou a uložiť ju s odlišným názvom, 
stlačte funkčné tlačidlo SAVE a pomocou ENKODÉRA zvoľte voľbu „SAVE AS“, názov presúvanej predvoľby bude teraz 
zvýraznený v červenom poli (ako je opísané na strane 11) . Otáčaním ENKODÉRA potom zvýraznenú predvoľbu presuňte na 
ktorúkoľvek už obsadenú pozíciu (červená). 

Na novej pozícii stlačte ENKODÉR. Potom dostanete otázku, či chcete PREPÍSAŤ predvoľbu v tejto pozícii. Pomocou ENKO-
DÉRA vyberte a zvoľte voľbu „YES“ alebo „NO“ (pozri ilustráciu nižšie).

 
 
Ak zvolíte „YES“, presuniete sa na obrazovku pre premenovanie predvoľby. Pomocou ENKODÉRA zadajte nový názov predvoľby, 
postup zadávania názvu je uvedený na strane 11. Po dokončení zadávania názvu stlačte funkčné tlačidlo SAVE. Ak zvolíte „NO“, 
vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku, kde je názov predvoľby zvýraznený v červenom poli v pôvodnej pozícii predvoľby. 

Majte na pamäti, že ak predvoľbu týmto spôsobom prepíšete, predvoľba predtým priradená zvolenej pozícii bude z komba 
vymazaná. Jediným možným spôsobom, ako je možné túto predvoľbu obnoviť, je použitie možnosti „RESTORE PRESETS“ 
v menu voľby PRESET ORGANIZER (pozri stranu 9). Použitím tejto voľby budú obnovené všetky predvoľby pôvodného 
továrenského nastavenia.
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SAVE
SUPER

BMAN-OD

BASIC BASSMAN CLN

FREQ

1000

SMALL
ROOM

15

        OVERWRITE
      “5 - REDHEAD”?  

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

YES

NO

SAVE

SAVE

13 - BASIC SHOW>

14 - BASIC ’59>

16 - ’59 BASSMA>

17 - BASIC RUM>

back

15 - BASSMAN RO>



ÚPRAVA NASTAVENIA OVLÁDAČOV ZOSILŇOVAČA V PREDVOĽBE
Ako bolo uvedené vyššie v časti „Panel s ovládačmi“, používateľ môže zmeniť nastavenie ovládačov zosilňovača predvoľby. 
Túto zmenu vykonáte fyzickým otočením ovládača na hornom paneli komba do požadovanej polohy (neplatí pre ovládač 
Master Volume). Tým dôjde k synchronizácii zmeneného nastavenia pozície skutočného ovládacieho gombíka s nastavením 
jemu zodpovedajúcemu digitálnemu komponentu. 

Tieto nastavenia sa môžu zmeniť aj úpravou digitálnej pozície ovládacieho gombíka v ÚROVNI OVLÁDAČOV, kde sú zobra-
zené ovládače konkrétneho používaného zosilňovača. V tomto prípade najprv vstúpte do ÚROVNE OVLÁDAČOV stlačením 
tlačidla príslušnej ÚROVNE (pozri ilustráciu nižšie).

 
Po vstupe do ÚROVNE OVLÁDAČOV sa otáčaním ENKODÉRA posúvajte a vyberte požadovaný digitálny ovládač zosilňovača, 
stlačením ENKODÉRA túto voľbu potvrďte. Potom znovu otáčaním ENKODÉRA môžete nastavenie tohto ovládača meniť. Po 
úprave nastavenia ovládača sa farba políčka s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú (tak je signalizované vykonanie 
úpravy v nastavení predvoľby) a rozsvieti sa funkčné tlačidlo SAVE. Po zadaní tohto nového nastavenia sa môžu vykonať ďalšie 
zmeny alebo je možné dokončené úpravy uchovať stlačením funkčného tlačidla SAVE (pozri ilustráciu na nasledujúcej strane).

Stlačte dolné tlačidlo ÚROVNE, tak vstúpite do ÚROVNE OVLÁDAČOV modelu zosilňovača použitého v predvoľbe.
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RENAME (PREMENOVAŤ): Touto voľbou uložíte upravenú predvoľbu na pôvodnú pozíciu, no pod iným názvom. Stlačte 
funkčné tlačidlo SAVE a pomocou ENKODÉRA sa posuňte a vyberte voľbu „RENAME“. Názov predvoľby bude zvýraznený v 
červenom poli (pozri ilustráciu nižšie). Pomocou ENKODÉRA zadajte nový názov, postup zadávania názvu nájdete na strane 
11. Po zadaní celého názvu stlačte funkčné tlačidlo SAVE.

SAVE
SAVE

SAVE AS

RENAME

SAVE

199 - EMPTY

200 - EMPTY

2 - RUMBLE V3 C>

3 - RUMBLE V3 D>

back

1 - RUMBLE V2 C>

FREQ

AMPLIFIER

BASIC BASSMAN CL

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000



Ďalším posúvaním v ÚROVNI OVLÁDAČOV môžete vyhľadať nastavenie ďalších ovládačov zosilňovača v predvoľbe. Tie zahŕňa-
jú ovládače „hlbších“ parametrov, akými sú sag, bias a gate, a rôzne modely reproduktorových skríň. Tieto ďalšie parametre 
môžete voliť, nastavovať a ich nastavenie ukladať postupom zhodným s postupom opísaným vyššie (pozri ilustráciu nižšie).

Otáčaním ENKODÉRA sa posúvate medzi ovládačmi modelu zosilňovača.

Stlačením ENKODÉRA zvolíte nastavenie ovládača modelu zosilňovača.

Ďalším otáčaním ENKODÉRA vyberiete požadovaný ovládač modelu zosilňovača ako prednostnú voľbu.

Detailné zobrazenie nastavenia ďalších ovládačov 
zosilňovača v ÚROVNI OVLÁDAČOV, v tomto 

prípade pre model zosilňovača „British Colour“.

Pomocou ENKODÉRA sa môžete v ÚROVNI OVLÁDAČOV posúvať 
medzi jednotlivými ovládačmi, vyberať jednotlivé ovládače a upravo-

vať ich nastavenie.
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FREQ

AMPLIFIER

BASIC BASSMAN CL

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

AMPLIFIER

BASIC BASSMAN CL

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

SAVE

FREQ

AMPLIFIER

BASIC BASSMAN CL

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

BASIC ORANGEY DIR

BRITISH
COLOUR

CAB COMP

LOW1 LOW

GATE

PRE

POS

MTCH

SAG

4x12
75W

AMPLIFIER

35
SAVE

LARGE
ROOM

BIAS

+0.0
%

BASIC ORANGEY DIR

BRITISH
COLOUR

CAB COMP

LOW1 LOW

GATE

PRE

POS

MTCH

SAG

4x12
75W

AMPLIFIER

35
SAVE

LARGE
ROOM

BIAS

+0.0
%



ZMENA MODELU ZOSILŇOVAČA V PREDVOĽBE
Ak chcete zmeniť model zosilňovača v predvoľbe, vstúpte stlačením korešpondujúceho tlačidla ÚROVNE do ÚROVNE 
SIGNÁLOVEJ CESTY. Model zosilňovača predvoľby bude zvýraznený. Stlačením ENKODÉRA vstúpte do menu modelov 
zosilňovačov a otáčaním gombíka sa v tomto menu posúvajte. Zvoľte nový model zosilňovača a opäť stlačte ENKODÉR. Po vý-
bere nového modelu zosilňovača sa farba políčka s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú (táto zmena indikuje, že v pred-
voľbe boli vykonané úpravy) a rozsvieti sa funkčné tlačidlo SAVE (pozri ilustráciu nižšie). Po zvolení nového modelu zosilňovača 
môžu byť vykonané ďalšie úpravy alebo je možné dokončené úpravy uchovať stlačením funkčného tlačidla SAVE. Stlačením 
tlačidla ÚROVEŇ PREDVOĽBY zodpovedajúceho symbolu „X“ v krúžku na DISPLEJI dôjde k zatvoreniu menu zosilňovačov.

Zvýraznený upravovaný model zosilňovača v predvoľbe v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY (je označený bielou šípkou pod náz-
vom a textovými popisom „amplifier“ - zosilňovač nad názvom zosilňovača). Ak chcete model zosilňovača zmeniť, najprv 

stlačte ENKODÉR, tak vstúpite do menu modelov zosilňovačov. 

Otáčaním ENKODÉRA sa posúvate v menu modelov zosilňovačov.

Stlačením ENKODÉRA zvolíte nový model zosilňovača v predvoľbe.

Po voľbe nového modelu zosilňovača môžete vykonávať úpravy ďalších parametrov alebo 
môžete všetky vykonané úpravy uchovať stlačením rozsvieteného tlačidla SAVE.
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AMPLIFIER

FREQ

SUPER
BMAN-OD

BASIC BASSMAN CL

1000

SMALL
ROOM

BASSMAN 300 PRO

’59 BASSMAN

ROCKIN’ PEG

’70S BRITISH

BRITISH COLOUR

BASSMAN 300 PRO

’59 BASSMAN

ROCKIN’ PEG

’70S BRITISH

BRITISH COLOUR

SAVEAMPLIFIER

FREQ

BASSMAN
300

BASIC BASSMAN CL

1000

SMALL
ROOM



MODELY ZOSILŇOVAČOV A REPRODUKTOROVÝCH SKRÍŇ
V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam všetkých modelov zosilňovačov a reproduktorových skríň komba Rumble Studio 
40 / Stage 800, z ktorých je možné v predvoľbách vyberať, spolu s krátkym opisom každého modelu. Modely zosilňovačov 
Rumble Studio 40 / Stage 800 budú sústavne revidované a aktualizované, v tomto návode sú uvedené modely používané v 
čase vzniku návodu.

Studio Preamp Priamy výstup predzosilňovača do štúdiového mixážneho pultu s čistou, nezafarben-
ou tónovou odozvou

Tube Preamp Podobný vyššie uvedenému, no ako lampová konzola pre zvýšené harmonické zafar-
benie

Rumble® V3 Založený na čistom až zrnitom tóne najpredávanejších basových komb Fender

Bassman® TV Založený na „TV Fong“ Bassman pôvodnej éry

Dual Showman® Založený na klasike 60. a 70. rokov, celolampovom kombe Fender, používanom všade 
na veľkých pódiách

’59 Bassman® Založený na oslavovanom otvorenom kombe Fender 4× 10 z konca 50. rokov

Rumble V2 Založený na populárnom Rumble V2 Fender rad 2010-2014

Bassman® 300 Pro Celolampový velikán s charakteristicky premenlivým tvarovaním tónov a miešateľným 
skreslením

Monster Štýlové celolampové gitarové kombo prispôsobené pre basgitaru s vysokým skreslen-
ím (gain)

’70s British Inšpirovaný zosilňovačom Marshall Super Bass z konca 60. a začiatku 70. rokov, stele-
snenie basového zosilňovača raného hardrocku

British Colour Inšpirovaný „blativým“ majestátom zosilňovačov Orange éry 70. rokov

British Watts Inšpirovaný originálnym 100-wattovým kombom Hiwatt DR103, predstavujúcim kla-
sický čistý tón britského stacku

Redhead Inšpirovaný nenahraditeľnosťou plného rozsahu úplného konca 90. rokov, SWR® Red-
head

KGB-800 Založený na sile a priezračnosti Gallien-Krueger 800RB z prelomu 80. a 90. rokov

Rockin’ Peg Inšpirovaný seizmickým celolampovým zvukom Ampeg SVT

Super Bassman OD Vlajkový basový zosilňovač Fender súčasnosti, s primiešateľným lampovým skreslením
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MODELY ZOSILŇOVAČOV

Rumble, Bassman, Showman a Redhead sú registrované ochranné známky FMIC. Všetky ďalšie názvy produktov, iných ako produktov FMIC, a ochranné 
známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri 
vývoji zvukového modelu tohto produktu študované. Použitie týchto produktov a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, spon-
zorstvo ani dohodu medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.



1x8 Podbudený vintage zvuk malého reproduktora so zaujímavou basovou tonalitou

1x10 Rumble® V2 Variácia na punch komba Fender single 10”

1x12 Rumble V2 Variácia na punch komba Fender single 12”

1x15 Rumble V2 Variácia na boom komba Fender single 15”

1x10 Rumble V3 Založený na pevnom punch komba Fender Rumble 40

2x10 Rumble V3 Založený na populárnom a všestrannom kombe Fender Rumble 500

1x15 TV Založený na vintage boom komba Fender „TV Front“ Bassman 15”

1x18 Založený na 18” mohutnosti zemetrasenia SWR sub-basovej jednotky (subwoofera) Big 
Ben

2x10 Redhead Založený na vychvaľovanom SWR hi-fi kombe plného rozsahu, Redhead

2x12 Open Založený na zvuku otvoreného Fender Twin-Reverb®

2x12 Sealed Založený na zvuku zatvorenej reproduktorovej skrine Fender Bandmaster®

2x15 Pro Založený na hlbokých dvojitých úderoch reproduktorovej skrine Fender 2× 15 s odliev-
anými košmi reproduktorov

2x15 D130 Založený na reproduktorovej skrini Fender Showman® s osobitým atakom reproduktora 
JBL® D130F

4x10 Pro Založený na mocnom punch reproduktorovej skrine Fender 4× 10 s odlievanými košmi 
reproduktorov

4x10 Goliath Založený na prvej skutočne celorozsahovej, špičkovej reproduktorovej skrini 4× 10 SWR® 
Goliath

’59 Bassman Založený na oslavovanom otvorenom kombe Fender 4× 10 z konca 50. rokov

4x12 75 Watt Založený na reproduktorovej skrini Marshall 1960 B so štyrmi 12” 75-wattovými reproduk-
tormi Celestion®

4x12 GB Založený na reproduktorovej skrini Marshall so štyrmi 12” reproduktormi Celestion® Green-
back

4x12 V30 Založený na reproduktorovej skrini Marshall so štyrmi 12” reproduktormi Celestion® Vin-
tage 30

8x10 Vintage Inšpirovaný seizmickou energiou starej školy reproduktorovej skrine Ampeg SVT 8× 10

8x10 Neo Založený na reproduktorovej skrini Fender 8× 10 s neodýmovými magnetmi reproduktora

8x10 Pro Založený na čisto znejúcej reproduktorovej skrini Fender 8× 10 s keramickými reproduk-
tormi

MODELY REPRODUKTOROVÝCH SKRÍŇ

Rumble, Bassman, Twin Reverb, Bandmaster, Redhead a Goliath sú registrované ochranné známky FMIC. Všetky ďalšie názvy produktov, iných ako produktov 
FMIC, a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky 
boli pri vývoji zvukového modelu tohto produktu študované. Použitie týchto produktov a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, spon-
zorstvo ani dohodu medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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ÚPRAVA EFEKTOV
Okrem priradenia modelov zosilňovačov obsahuje každá predvoľba aj rôzne kombinácie efektov. Nastavenie efektov možno 
upravovať niekoľkými spôsobmi - efekty môžu byť premostené, nahradené, presunuté, pridané alebo odstránené. 
Okrem toho je možné modifikovať aj nastavenie každého jednotlivého efektu. Jednotlivé možnosti úpravy nastavenia efek-
tov sú vysvetlené ďalej na nasledujúcich stranách textu. 

Úprava konkrétnych používaných typov efektov a ich umiestnenie v signálovej ceste prebieha v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY. 
Ak chcete vykonávať úpravu efektov, najprv vstúpte do ÚROVNE SIGNÁLOVEJ CESTY stlačením tlačidla príslušnej ÚROVNE. 
Automaticky bude zvýraznený používaný model zosilňovača. Otáčaním ENKODÉRA ľubovoľným smerom zvýraznite efekt 
(pozri ilustráciu nižšie). Vybraný efekt bude zvýraznený a bude označený bielou šípkou pod názvom efektu a popisom nad 
názvom efektu.

 
Všimnite si zástupný znak vyjadrený pomocou znamienka plus (+) v krúžku na ľavom a pravom konci ÚROVNE SIGNÁLOVEJ 
CESTY zvolenej predvoľby (pozri ilustráciu nižšie). Tento symbol označuje voľné sloty, kam môže byť efekt presunutý alebo 
pridaný (pozri „Pridanie efektu“, strana 22). Pri mnohých predvoľbách, ktoré obsahujú jeden alebo viac efektov, je nutné sa 
otáčaním gombíka posúvať ďaleko doprava či doľava, než sa tento symbol zobrazí.

Najprv stlačením prostredného tlačidla ÚROVNE vstúpte do ÚROVNE SIGNÁLOVEJ CESTY.

Otáčaním ENKODÉRA v ľubovoľnom smere zvýraznite efekt (efekt je označený aj bielou 
šípkou umiestnenou pod a popisom uvedeným nad názvom efektu).
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Detailné zobrazenie - iná predvoľba obsahujúca voľný slot, do ktorého môže byť efekt umiestnený, je tu označený pomo-
cou zástupného symbolu (znamienka plus v krúžku) na úplnom konci ÚROVNE SIGNÁLOVEJ CESTY vľavo.

BASIC RUMBLE V2

SMALL
ROOM

RUMBLE
V2

AMPLIFIER

17

FREQ

1494
Hz

SMALL
ROOM

RUMBLE
V2

AMPLIFIER

17

TYPE

POST

POST FX 1

BASIC RUMBLE V2

LVL DCAY DWLL DIFF TONE

AMPLIFIER

FREQ

SUPER
BMAN-OD

BASIC BASSMAN CL

1000

SMALL
ROOM



Premostenie efektu sa dá nastaviť dvoma spôsobmi. Prvým je všeobecná funkcia zapnúť–vypnúť, ktorá jednoducho vypína 
všetky efekty vo všetkých predvoľbách jedným stlačením tlačidla. Druhý spôsob umožňuje používateľovi premostiť konkrétne 
jednotlivé efekty v rámci jednej predvoľby. 

Na vypnutie (a opätovné zapnutie) všetkých efektov komb Rumble Studio 40 / Stage 800 v každej predvoľbe slúži funkčné 
tlačidlo X FX. K dispozícii nie je žiadna možnosť uloženia, toto tlačidlo slúži len na rýchle vypnutie a zapnutie všetkých efektov. 
Pri stlačení funkčného tlačidla X FX sa tlačidlo rozsvieti a nad každým efektom bude v modrom poli označené premostenie 
efektu – „bypass“ (pozri ilustráciu nižšie). Ak bolo pri konkrétnych efektoch nastavené ich premostenie v predvoľbe, použitím 
tlačidla X FX nedôjde k ich zapnutiu.

 

 
Ak chcete premostiť konkrétny jednotlivý efekt v rámci jednej predvoľby, zvýraznite tento efekt v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ 
CESTY a stlačte ENKODÉR. Z možností umiestnenia efektu zvoľte „BYPASS“ a znovu stlačte ENKODÉR. V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ 
CESTY bude pri efekte označené premostenie efektu. Farba políčka s číslom predvoľby sa zmení z modrej na červenú (tak 
je indikovaná úprava nastavenia predvoľby) a rozsvieti sa funkčné tlačidlo SAVE. Po nastavení premostenia efektu sa môžu 
vykonať ďalšie zmeny alebo sa dokončené úpravy môžu uchovať stlačením funkčného tlačidla SAVE (pozri ilustráciu nižšie).

Premostenie zvýrazneného efektu: najprv stlačením ENKODÉRA vstúpte do menu volieb umiestnenia efektu.

PREMOSTENIE EFEKTU
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Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite voľbu umiestnenia efektu „BYPASS“, potom stlačte ENKODÉR, tým voľbu potvrdíte.

Po zvolení premostenia efektu (na ilustrácii označené bielou šípkou pod a popisom v modrom poli „BYPASS“ nad efektom) môžete 
pokračovať v úprave ďalších parametrov alebo môžete uskutočnené úpravy uchovať stlačením rozsvieteného funkčného tlačidla SAVE.

Pri stlačení funkčného tlačidla „X FX“ sa tlačidlo rozsvieti, všetky efekty vo všetkých predvoľbách sú premostené (ako je 
označené pomocou opisu „BYPASS“ v modrom poli nad názvom každého efektu).
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Ak chcete efekt nahradiť, zvýraznite tento efekt v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY a stlačte ENKODÉR. Z možností volieb umiestne-
nia efektu zvoľte „REPLACE“ a znovu stlačte ENKODÉR. Vyberte jednu z ponúkaných možností - StompBox, Modulation, Delay 
alebo Reverb - a znovu stlačte ENKODÉR, tak vstúpite do efektov tejto kategórie. Posúvajte sa medzi efektmi a stlačením ENKO-
DÉRA vyberte jeden ako náhradu. 

V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY bude potom zobrazený nový efekt s indikáciou nahradenia pôvodného efektu. Farba políčka s 
číslom predvoľby sa zmení z modrej na červenú (tak je indikovaná úprava v nastavení predvoľby) a rozsvieti sa funkčné tlačid-
lo SAVE. Po nastavení nahradenia efektu sa môžu vykonať ďalšie zmeny alebo sa dokončené úpravy môžu uchovať stlačením 
funkčného tlačidla SAVE (pozri ilustráciu nižšie a na nasledujúcej strane). Stlačením tlačidla ÚROVEŇ PREDVOĽBY korešpondujúce-
ho so symbolom „X“ v krúžku na DISPLEJI dôjde k zatvoreniu volieb umiestnenia efektu a menu kategórie efektov, stlačením 
tohto tlačidla v prípade, že korešponduje so symbolom „back“ na displeji, sa používateľ vráti na predchádzajúcu obrazovku 
(rovnako ako v prípade menu efektov).

Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite voľbu umiestenia efektu „REPLACE“, potom ju stlačením ENKODÉRA zvoľte.

Nahradenie zvýrazneného efektu: najskôr stlačením ENKODÉRA vstúpte do menu volieb umiestnenia efektu.
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Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite jednu zo štyroch kategórií efektov, stlačením ENKODÉRA potom túto kategóriu zvoľte.

Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite nahradzujúci efekt, stlačením ENKODÉRA efekt zvoľte.

NAHRADENIE EFEKTU
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Ak chcete efekt v signálovej ceste presunúť na inú pozíciu, zvýraznite tento efekt v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY a stlačte 
ENKODÉR. Z možností volieb umiestnenia efektu zvoľte „MOVE“ a znovu stlačte ENKODÉR. Okolo názvu zvoleného efektu 
bude zobrazené oranžové pole spolu s blikajúcou bielou šípkou indikujúcou pripravenosť efektu na presunutie. Otáčaním 
ENKODÉRA presuňte zvolený efekt, stlačením ENKODÉRA umiestnite efekt do novej pozície. 

V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY bude zobrazený efekt v novej pozícii, farba políčka s číslom predvoľby sa zmení z modrej 
na červenú (tak je indikovaná úprava v nastavení predvoľby) a rozsvieti sa funkčné tlačidlo SAVE. Po nastavení presunutia 
efektu môžu byť vykonané ďalšie zmeny alebo sa dokončené úpravy môžu uchovať stlačením funkčného tlačidla SAVE (pozri 
ilustrácie nižšie a na nasledujúcej strane).

PRESUNUTIE EFEKTU

Presunutie zvýrazneného efektu: najskôr stlačením ENKÓDERa vstúpte do menu volieb umiestnenia efektu.
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Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite voľbu umiestenia efektu „MOVE“, potom stlačením ENKODÉRA voľbu potvrďte.

Zvolený efekt, zvýraznený a označený bielou šípkou pod a popisom nad efektom, bude zobrazený v oranžovom poli indi-
kujúcom, že efekt je pripravený na presunutie na inú pozíciu v signálovej ceste. Efekt presuniete otáčaním ENKODÉRA.

Po nastavení nahradenia efektu (na ilustrácii označené bielou šípkou pod a popisom nad efektom) môžete pokračovať v 
úprave ďalších parametrov alebo môžete uskutočnené úpravy uchovať stlačením rozsvieteného funkčného tlačidla SAVE.
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Pridanie efektu sa dá vykonať dvoma spôsobmi. 

Prvou možnosťou je zvýraznenie jedného z dvoch zástupných symbolov - znamienka plus v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CES-
TY. Symbol zvýrazníte otáčaním ENKODÉRA. Farba krúžku so znamienkom plus sa zmení na zelenú. Stlačením ENKODÉRA 
zobrazíte menu štyroch kategórií efektov - StompBox, Modulation (modulácia), Delay (ozvena) a Reverb (dozvuk). Otáčaním 
ENKODÉRA zvýraznite kategóriu, stlačením ENKODÉRA potom do zvýraznenej kategórie efektov vstúpite. Posúvajte sa medzi 
efektmi a stlačením ENKODÉRA vyberte požadovaný efekt. 

V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY bude zobrazený novopridaný efekt v zelenom poli s blikajúcou bielou šípkou pod a popisom 
nad efektom označujúcim pripravenosť efektu na presunutie na inú pozíciu (ak je požadované). Efekt presuniete otočením a 
následným stlačením ENKODÉRA. 

Po pridaní efektu sa farba poľa s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú (tak je indikovaná úprava nastavenia predvoľby) 
a rozsvieti sa funkčné tlačidlo SAVE. Po pridaní efektu môžu byť vykonané ďalšie zmeny alebo sa uskutočnené úpravy môžu 
uchovať stlačením funkčného tlačidla SAVE (pozri ilustrácie nižšie a na nasledujúcej strane). Stlačením tlačidla ÚROVEŇ PREDVOĽ-
BY korešpondujúceho so symbolom „X“ v krúžku na DISPLEJI dôjde k zatvoreniu kategórie efektov a menu efektov, stlačením 
tohto tlačidla v prípade, že korešponduje so symbolom „back“ na displeji, sa používateľ vráti na predchádzajúcu obrazovku.
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Po presunutí efektu na novú pozíciu (označené bielou šípkou pod a popisom nad efektom) môžete pokračovať v úpravách 
ďalších parametrov alebo môžete uskutočnené úpravy uchovať stlačením rozsvieteného funkčného tlačidla SAVE.

PRIDANIE EFEKTU

Pridanie efektu: otáčaním ENKODÉRA zvýraznite symbol znamienka plus v krúžku. Farba krúžku obsahujúce-
ho symbol plus sa zmení na zelenú. Stlačením ENKODÉRA vstúpte do menu štyroch kategórií efektov.

Po presunutí zvoleného efektu otáčaním ENKODÉRA vyberte novú 
pozíciu efektu v signálovej ceste stlačením ENKODÉRA.
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Posuňte sa na požadovaný efekt a stlačte ENKODÉR.

Najnovší pridaný efekt, zvýraznený a označený bielou šípkou pod a popisom nad efektom, bude zobrazený v zelenom poli, indikujúcom 
možnosť ponechania efektu v danej pozícii alebo jeho presunutia do inej pozície v signálovej ceste. Efekt presuniete otáčaním ENKODÉRA.

Po presunutí nového pridaného efektu otáčaním ENKODÉRA zvoľte stlačením 
ENKODÉRA novú pozíciu efektu v signálovej ceste. 

Po pridaní efektu na pozícii (označené bielou šípkou pod a popisom nad efektom) môžete pokračovať v úprave 
ďalších parametrov alebo môžete uskutočnené úpravy uchovať stlačením rozsvieteného funkčného tlačidla SAVE.

Posuňte sa na požadovanú kategóriu efektov a stlačte ENKODÉR.
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Druhou možnosťou pridania efektu je zvýraznenie existujúceho efektu v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY a následné stlačenie EN-
KODÉRA. V menu volieb umiestnenia efektu potom vyberte „ADD FX“ a znovu stlačte ENKODÉR. Vyberte jednu zo štyroch zo-
brazených kategórií efektov a stlačte ENKODÉR, tak vstúpite do tejto kategórie efektov. Posúvajte sa medzi efektmi a stlačením 
ENKODÉRA vyberte požadovaný efekt. 

V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY bude zobrazený nový pridaný efekt v zelenom poli a označený bielou blikajúcou šípkou pod 
a popisom nad efektom indikujúcim možnosť presunutia efektu do inej pozície v signálovej ceste (ak je požadované). Efekt 
presuniete otáčaním a následným stlačením ENKODÉRA. 

Po pridaní efektu sa farba políčka s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú (tak je indikovaná úprava nastavenia pred-
voľby) a rozsvieti sa funkčné tlačidlo SAVE. Po pridaní efektu môžu byť vykonané ďalšie zmeny alebo sa uskutočnené úpravy 
môžu uchovať stlačením funkčného tlačidla SAVE (pozri ilustrácie nižšie a na nasledujúcej strane).
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Druhá možnosť, ako pridať efekt: otáčaním ENKODÉRA zvýraznite v rámci predvoľby exis-
tujúci efekt, následným stlačením ENKODÉRA zobrazíte menu štyroch kategórií efektov.

Posúvaním medzi voľbami vyberte voľbu umiestenia efektu „ADD FX“ a potom stlačte ENKODÉR.

Posúvaním medzi kategóriami efektu vyberte požadovanú kategóriu a potom stlačte ENKODÉR.

Posúvaním medzi efektmi vyberte požadovaný efekt a potom stlačte ENKODÉR.
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Ak chcete efekt zo signálovej cesty odstrániť, zvýraznite ho v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY a stlačte ENKODÉR. Z ponuky 
volieb umiestnenia efektu vyberte „DELETE“ a opäť stlačte ENKODÉR. Efekt bude zo signálovej cesty odstránený a na jeho 
miesto sa posunie iný používaný efekt (ak je zvolený). Ak bol odstránený efekt jediným efektom prítomným v signálovej 
ceste (pred alebo za), bude na displeji zobrazený zástupný symbol - znamienko plus (+) umiestnené v krúžku. 

Po odstránení efektu sa farba políčka s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú (tak je signalizovaná úprava v nastavení 
predvoľby) a rozsvieti sa funkčné tlačidlo SAVE. Po tomto novom nastavení môžu byť vykonané ďalšie zmeny alebo sa usku-
točnené úpravy môžu uchovať stlačením funkčného tlačidla SAVE (pozri ilustrácie nižšie a na nasledujúcej strane).
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Po presunutí nového pridaného efektu otáčaním ENKODÉRA na požadovanú pozíciu stlačte ENKODÉR, tak 
zvolíte novú pozíciu efektu v signálovej ceste.

Po pridaní efektu na pozíciu (označené bielou šípkou pod a popisom nad efektom) môžete pokračovať v úprave ďalších 
parametrov alebo môžete uskutočnené úpravy uchovať stlačením rozsvieteného funkčného tlačidla SAVE.

ODSTRÁNENIE EFEKTU

Odstránenie zvýrazneného efektu: stlačením ENKODÉRA vstúpte do menu volieb umiestnenia efektu.

Nový pridaný efekt, zvýraznený a označený bielou šípkou pod a popisom nad efektom, bude zobrazený v zelenom poli 
indikujúcom, že efekt je pripravený a je možné ho otáčaním ENKODÉRA presunúť na inú pozíciu v signálovej ceste.
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ÚPRAVA NASTAVENIA EFEKTOV
Pri úprave nastavenia ovládačov konkrétneho efektu najskôr efekt otáčaním ENKODÉRA v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY 
zvýraznite, potom stlačte tlačidlo ÚROVNE OVLÁDAČOV, ktoré reprezentuje jednotlivé ovládače jednotlivých efektov. 
Otáčaním ENKODÉRA sa posúvajte medzi dostupnými ovládačmi efektu. Pri zvýraznení sa farba ovládača zmení na modrú. 
Stlačením ENKODÉRA zvoľte konkrétny ovládač efektu, jeho farba sa zmení na červenú. 

Po zvolení konkrétneho ovládača efektu upravte nastavenie ovládača otáčaním ENKODÉRA podľa požiadavky a stlačením 
ENKODÉRA upravené nastavenie ovládača uchovajte. Farba ovládača efektu, ktorého nastavenie bolo upravené, sa zmení 
späť z červenej na modrú. Po úprave nastavenia ovládača sa farba políčka s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú 
(tak je signalizovaná úprava v nastavení predvoľby) a rozsvieti sa funkčné tlačidlo SAVE. Po novom nastavení ovládača môžu 
byť vykonané ďalšie zmeny alebo sa uskutočnené úpravy môžu uchovať stlačením funkčného tlačidla SAVE (pozri ilustrácie 
nižšie a na nasledujúcej strane).
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V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY bude zobrazená informácia o odstránení efektu (biela šípka), a to buď jeho nahradením znamien-
kom plus (ako na uvedenej ilustrácii), alebo premiestnením iného efektu (ak je zadaný) do pozície odstráneného efektu.

Posúvajte sa v menu volieb umiestnenia efektu a vyberte „DELETE“, potom stlačte ENKODÉR.

Úprava nastavenia konkrétneho efektu: otáčaním ENKODÉRA zvýraznite efekt v 
ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY, potom stlačte tlačidlo ÚROVEŇ OVLÁDAČOV.
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V ÚROVNI OVLÁDAČOV otáčaním ENKODÉRA zvýraznite efekt, jeho farba sa pritom zmení na modrú.

Stlačením ENKODÉRA zvoľte konkrétny ovládač, ktorého nastavenie chcete upraviť, farba ovládača sa zmení na červenú.

Otáčaním ENKODÉRA vyberte požadované nastavenie ovládača efektu.

Stlačením ENKODÉRA uchovajte upravené nastavenie ovládača, farba ovládača sa pritom zmení späť na modrú.

Po úprave nastavenia konkrétneho ovládača efektu môžete pokračovať v úprave ďalších parametrov alebo 
stlačením rozsvieteného funkčného tlačidla SAVE môžete uskutočnené úpravy uchovať.
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V prípade predvolieb obsahujúcich efekty modulácie (Modulation) alebo ozveny (Delay), prípadne oba tieto efekty*, 
funkčné tlačidlo TAP bliká v rytme východiskovej rýchlosti prvého efektu ozveny v signálovej ceste (alebo prvého modu-
lačného efektu v prípade, že nie je uplatňovaný žiaden efekt ozveny). Túto rýchlosť je možné ponechať alebo ju upraviť pomo-
cou funkčného tlačidla TAP. Ak chcete nastaviť nové tempo TAP, ťuknite v požadovanom rytme najmenej dvakrát na blikajúce 
funkčné tlačidlo TAP (pozri ilustráciu nižšie). Tlačidlo TAP je funkčné bez ohľadu na to, aká úroveň je zvýraznená (ÚROVEŇ 
PREDVOĽBY, ÚROVEŇ SIGNÁLOVEJ CESTY alebo ÚROVEŇ OVLÁDAČOV).

 
 
Rôzne časové parametre všetkých efektov ozveny a modulácie v signálovej ceste je možné nastavovať v ÚROVNI 
OVLÁDAČOV bez použitia funkčného tlačidla TAP. V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY pomocou ENKODÉRA zvýraznite efekt 
ozveny alebo modulácie, ktorého nastavenie chcete upraviť. V ÚROVNI OVLÁDAČOV budú zobrazené ovládače tohto efektu. 
Vstúpte do ÚROVNE OVLÁDAČOV stlačením korešpondujúceho tlačidla ÚROVNE a pomocou ENKODÉRA sa posúvajte, až 
kým dosiahnete časový parameter, ktorý chcete zmeniť. Stlačte a otáčajte ENKODÉROM, vyberte a nastavte požadovanú 
hodnotu času, farba okienka zobrazujúca časovú hodnotu sa zmení na červenú. Opäť stlačte ENKODÉR, tak novú časovú 
hodnotu uchováte (pozri ilustráciu nižšie).

* Efekty modulácie a ozveny komb Rumble Studio 40 / Stage 800 sú uvedené na stranách 30 a 31.

POUŽITIE TLAČIDLA TAP TEMPO

Ak chcete zmeniť tempo prvého efektu ozveny (alebo modulácie v prípade, že nie je uplatňovaný 
žiadny efekt ozveny), ťuknite na funkčné tlačidlo TAP v požadovanom tempe.

Tempo efektov ozveny a modulácie možno zmeniť aj zvýraznením číselných hodnôt časových parametrov v ÚROVNI 
OVLÁDAČOV: stlačte a otáčajte ENKODÉROM, tak nastavíte požadované tempo.
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TYPY EFEKTOV
Vstavané efekty komb Rumble Studio 40 / Stage 800 sú rozčlenené do menu obsahujúceho štyri kategórie efektov: Stomp-
box (18), Modulation (Modulácia) (13), Delay (Ozvena) (9) a Reverb (Dozvuk) (12). Názvy a popisy jednotlivých efektov 
sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, efekty sú rozdelené do jednotlivých kategórií. Efekty komb Rumble Studio 40 / Stage 
800 budú sústavne revidované a aktualizované, v tomto návode sú uvedené typy efektov používané v čase vzniku návodu.
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EFEKTY STOMPBOX

Modern Bass OD DI so skreslením (overdrive) inšpirované Tech 21 SansAmp Bass Driver

Greenbox Skreslenie (overdrive) inšpirované originálom z konca 70. rokov Ibanez TS808 
Tube Screamer

Overdrive Univerzálne skreslenie (overdrive) Fender navrhnuté špeciálne z dôvodu flexibility

Blackbox Skreslenie (distortion) inšpirované Pro Co RAT

Yellowbox Skreslenie (distortion) inšpirované originálom z konca 70. rokov MXR Distortion Plus

Orangebox Skreslenie (distortion) inšpirované originálom z konca 70. rokov Boss DS-1

Big Fuzz Skreslenie (distortion) inšpirované Electro-Harmonix Big Muff

Varifuzz Univerzálne skreslenie (fuzz) Fender s kontrolou pevnosti basov

Octobot Syntetizátorová kombinácia efektov posunu o oktávu nižšie a fuzz o oktávu vyššie

Ranger Boost Skreslenie (distortion) inšpirované efektom éry 60. rokov Dallas Rangemaster Treble 
Booster

Simple Comp Kompresia inšpirovaná klasickým MXR Dyna Comp

Compressor Kompresor s pridanými ovládačmi skreslenia, prahu (Treshold), nástupu (Attack) 
a doznenia (Release)

Pedal Wah Pedál wah (kvákadlo) s dvojitým režimom, inšpirované pedálmi Dunlop Cry Baby a 
Vox Clyde McCoy z konca 60. rokov

Touch Wah Podobné vyššie uvedenému pedálu Pedal Wah, pedál riadený viac dynamikou, než 
expresiou

Všetky produkty iné ako produkty FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia výrob-
kov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto produktu študované. Použitie týchto produktov a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, 
spojenie, sponzorstvo ani dohodu medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.



EFEKTY MODULÁCIE

Sine Chorus Jemný uhladený chorus, na moduláciu využíva sínusovú funkciu

Triangle Chorus Charakteristický chorus, na moduláciu využíva trojuholníkovú funkciu

Sine Flanger Jemný uhladený efekt Flanger, na moduláciu využíva sínusovú funkciu

Triangle Flanger Charakteristický efekt Flanger, na moduláciu využíva trojuholníkovú 
funkciu

Vibratone Klasický efekt Fender z konca 60. a začiatku 70. rokov s rotujúcou oz-
vučnicou reproduktora

Vintage Tremolo Klasické „zajakavé“ fotorezistorové tremolo Fender, aké je možné počuť 
v zosilňovačoch Fender, napr. the Twin Reverb

Sine Tremolo Hladko pulzujúce tremolo biasu elektrónky komba Fender Princeton 
Reverb

Ring Modulator Kreatívna neharmonická disonancia z počiatku éry elektronickej hudby

Step Filter Rytmicky premenlivý modulačný efekt, ktorý strieda tóny v zreteľných 
„krokoch“

Phaser Dlhý nenahraditeľný trysk „whoosh“, ktorý je možné počuť na mnohých 
nahrávkach
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Funkčné tlačidlo TAP pracuje s efektmi modulácie Rumble Studio 40 / Stage 800; tlačidlo bliká, ak je v pred-
voľbe použitý jeden alebo viacero modulačných efektov.

Všetky produkty iné ako produkty FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia výrob-
kov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto produktu študované. Použitie týchto produktov a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, 
spojenie, sponzorstvo ani dohodu medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.

EFEKTY STOMPBOX (POKRAČOVANIE)

Envelope Filter Inšpirovaný funktastickým Mu-Tron III 70. rokov

EQ Parametric Parametrický ekvalizér stredného rozsahu s ovládaním basov a 
vysokých tónov

EQ7 Graphic (Bass) Sedempásmový grafický ekvalizér založený na Boss GE-7B

EQ7 Graphic (Wide) Sedempásmový grafický ekvalizér založený na Boss GE-7



EFEKTY OZVENY (DELAY)

Mono Delay Čisté, jednoduché opakovanie pôvodného signálu

Tape Delay Vychádza z analógovej klasiky - Maestro Echoplex, s nedokonalosťami 
pásky vytvárajúcimi zreteľné efekty „wow“ a „flutter“

Stereo Tape Obdobný efekt ako vyššie uvedený Tape Delay, v stereo rozšírení

Multi Tap Rytmický delay, ktorý sa dá rozdeliť do viacerých „pásikov“ s rôznymi 
časovými intervalmi

Mono Echo Filter Mono delay s rovnomerne umiestneným efektom typu wah na opako-
vanie signálu

Stereo Echo Filter Stereo delay s rovnomerne umiestneným efektom typu wah na opako-
vanie signálu 

Reverse Delay Obrátené poradie tónov pre klasický efekt „backwards guitar“

Ping Pong Delay Opakovanie v stereo nastavení so striedaním vpravo a vľavo, vytvára-
júcim efekt „pingpong“

Ducking Delay „duck“ tónov, neuplatňuje sa pri hraní, vyplňuje medzery v hraní
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Funkčné tlačidlo TAP je späté s efektmi ozveny Rumble Studio 40 / Stage 800; tlačidlo bliká, pokiaľ je v pred-
voľbe využitý jeden alebo viac efektov ozveny.

Všetky produkty iné ako produkty FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia výrob-
kov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto produktu študované. Použitie týchto produktov a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, 
spojenie, sponzorstvo ani dohodu medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.

EFEKTY MODULÁCIE (POKRAČOVANIE)

Phaser 90 Phaser inšpirovaný klasikou 70. rokov MXR Phase 90

Pitch Shifter Jednoduchý harmonizér, ktorý k „suchému“ signálu pridá ďalší tón nad 
alebo pod

Diatonic Pitch Harmonizér, ktorý generuje zvolený hudobný interval na vytváranie har-
monických tónov podľa kľúča
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Všetky produkty iné ako produkty FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia výrob-
kov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto produktu študované. Použitie týchto produktov a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, 
spojenie, sponzorstvo ani dohodu medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.

EFEKTY DOZVUKU (REVERB)

Small Hall Simuluje typ jasného dozvuku, často počuteľného v sálach s veľkosťou 
kinosály

Large Hall Silný, jasný dozvuk simulujúci veľkosť napr. koncertných sál a hál alebo 
iných veľkých jaskyňovitých priestorov

Small Room Teplejší dozvuk s menšou ozvenou, typický pre menšie priestory a 
klasické dozvukové komory

Large Room Teplo znejúci typ dozvuku, zodpovedajúci väčším priestorom, nie však 
halám, akými sú napr. mnohé nočné kluby

’63 Spring Klasický samostatný reverb Fender začiatku 60. rokov

’65 Spring Reverb efekt Fender zabudovaný do klasických zosilňovačov Fender 
polovice 60. Rokov

Large Plate Reverb mnohých nahrávok, založený na klasickom EMT 140

Arena Simuluje dlho sa tiahnuce doznievanie typické pre veľké štadióny a 
arény

Ambient Jemný reverb typický pre výrazne menšie priestory (ešte menšie než 
pri reverbe Small Room uvedeného vyššie)

Small Plate Rezonančne metalický reverb s väčšou hutnosťou a plochosťou než pri 
reverboch typu room a hall

Shimmer Akusticky žiarivá kombinácia reverbu a dvojoktávového posunu výšok

GA-15 Reverb Vychádza z reverb efektu komba 60. rokov Gibson GA-15, jedinečného 
svojou schopnosťou poskytnúť signál „full wet“ (bez „dry“ signálu)



FUNKCIE MENU
Vpravo od ENKODÉRA sa nachádza zvislý stĺpec štyroch funkčných tlačidiel. Tretím tlačidlom zhora je funkčné tlačidlo MENU, 
pomocou ktorého sa dá vstúpiť do škály špeciálnych funkcií komb Rumble Studio 40 / Stage 800 (pozri ilustráciu nižšie). Tieto 
funkcie sú spomenuté na viacerých miestach tohto návodu, tu je uvedený ich úplný zoznam spolu so stručným popisom 
každej funkcie.

 

 
Po stlačení funkčného tlačidla MENU sa pomocou ENKODÉRA posúvajte v ponuke a zvoľte jednu z 10 rôznych funkcií MENU 
komb Rumble Studio 40 / Stage 800. K dispozícii sú funkcie: 

SETLISTS (ZOZNAM PREDVOLIEB): Funkcie na vytvorenie a použitie zoznamu predvolieb (setlistu) obsahujúceho použí-
vateľom vybrané skupiny predvolieb (pozri strany 34-37). 

CLOUD PRESETS (PREDVOĽBY CLOUDU): Umožňuje uloženie a použitie predvolieb vo vzdialenom úložisku (cloude) (pozri 
strany 59-60). 

TUNER (LADIČKA): Slúži na použitie vstavanej chromatickej ladičky Rumble Studio 40 / Stage 800 (pozri stranu 43). 

GLOBAL EQ (GLOBÁLNY EQ): Poskytuje prístup k rôznym ekvalizačným krivkám a umožňuje tak ľahšie nastaviť globálnu 
odozvu komba v rôznych akustických prostriedkoch (pozri stranu 58). 

FOOTSWITCH (NOŽNÝ SPÍNAČ): Na voľbu nožného pedála MGT-4 a pedála EXP-1 Expression (pozri strany 45-56). 

AMP SETTINGS (NASTAVENIE KOMBA): Slúži na obnovenie východiskového továrenského nastavenia predvolieb komba 
(pozri stranu 57). 

ABOUT THIS AMP (O TOMTO KOMBE): Zobrazí aktuálnu verziu firmvéru komba (pozri stranu 60). 
 

WIFI: Zapnutie a vypnutie WiFi, výber siete a pripojenie k sieti, zadanie hesla (pozri strany 38-40). 

BLUETOOTH: Prístup k funkcionalite Bluetooth komb Rumble Studio 40 / Stage 800 a jej použitie (pozri stranu 41-42). 

PRESET ORGANIZER (ORGANIZÉR PREDVOLIEB): Slúži na presúvanie, premenovanie a vymazávanie predvolieb, a tiež na 
obnovenie pôvodného továrenského nastavenia predvolieb (pozri strany 6-9).
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ZOZNAMY PREDVOLIEB – SETLISTY
Pre pohodlné použitie komba používateľom môžu byť predvoľby zoskupené do zoznamov predvolieb – „setlistov“. Setlisty 
sú používateľom vytvorené zoskupenia ľubovoľne usporiadaných predvolieb, vhodných pre určité situácie – vystúpenie 
alebo skúšku, zoznam obľúbených, podľa žánru či umelca atď. Setlisty je možné ľahko vytvárať, upravovať, premenovávať 
a dokonca aj mazať, predstavujú tak pomôcku, ktorej využitím možno získať osobný zvuk komba Rumble Studio 40 / Stage 
800, s ľahkým a rýchlym prístupom k viacerým predvoľbám. Predvoľby nachádzajúce sa v danom setliste sa dajú voliť aj 
pomocou nožného spínača MGT-4 komba (pozri stranu 49). 

Ak chcete vytvoriť setlist, najprv stlačte funkčné tlačidlo MENU, potom sa pomocou ENKODÉRA posúvajte medzi jednot-
livými voľbami a zvoľte SETLISTS:

Na displeji bude zobrazené znamienko plus v zelenom poli. Stlačením ENKODÉRA na tomto znaku vytvoríte nový setlist:

Na displeji bude zobrazené modré pole s popisom „SETLIST 1“, stlačte ENKODÉR na SETLIST 1, tým spustíte pridávanie pred-
volieb do tohto setlistu:

Potom bude na displeji opäť zobrazené plus v zelenom poli. Stlačením ENKODÉRA na tomto symbole zobrazíte zoznam 
predvolieb, z nich sa dá vyberať:

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte medzi predvoľbami, z ktorých sa dá do setlistu SETLIST 1 vyberať, stlačením ENKODÉRA zvoľte 
požadovanú predvoľbu:
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MENUCLOUD PRESETS

TUNER

BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER

SETLIST

MENU

SETLIST 1

MENU

MENU

back

12 - BRITISH COLO>

13 - BRITISH WATT>

9 - ’59 BASSMAN 4X>

10 - ’70S BRITISH

11 - BASSMAN TV
MENU

back



Zvolená predvoľba bola pridaná do SETLISTU 1. Ďalšie predvoľby pridáte do SETLISTU 1 opakovaním predchádzajúcich 
dvoch krokov. Po pridaní požadovaných predvolieb do SETLISTU 1 sa posúvajte pomocou ENKODÉRU v zozname a v rámci 
zvoleného setlistu predvoľby podľa požiadavky aktivujte:

 
 
 

Po dokončení tvorby a použití setlistu sa stlačením horného TLAČIDLA ÚROVNE vráťte do hlavného režimu predvolieb. Pritom 
bude v ÚROVNI PREDVOĽBY zobrazená predvoľba, ktorá bola v setliste zvýraznená ako posledná (bez ohľadu na to, o akú 
predvoľbu ide):

 
 
Ak chcete vytvoriť v poradí ďalšie setlisty, opakujte kroky opísané na strane 34 a ďalej. Tieto setlisty budú automaticky 
označené názvami SETLIST 2, SETLIST 3 a ďalej v číselnom poradí. 

 
Vo vytvorenom setliste je možné v prípade potreby jednotlivé predvoľby ľahko vymazať (postup vymazania celého setlistu ná-
jdete na strane 37). Ak chcete zo setlistu vymazať jednu predvoľbu, posúvaním sa pomocou ENKODÉRA zvýraznite predvoľbu, 
ktorú chcete vymazať, stlačte tlačidlo ÚROVNE OVLÁDAČOV korešpondujúce so symbolom „ozubeného kolieska“ na displeji:

 
 
V modrom políčku sa zobrazí voľba „DELETE“, na tejto voľbe stlačte ENKODÉR. Ak predvoľbu nechcete vymazať, stlačte tlačidlo 
ÚROVNE PREDVOLIEB, korešpondujúce s voľbou „back“ (späť), predvoľba tak zo setlistu nebude vymazaná.
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4        9 - ’59 BASSMAN 4X>

5         15 - STUDIO PREAM>

1           11 - BASSMAN TV

2               5 - REDHEAD

3             6 - KGB-800

MENU

back

MENU4        9 - ’59 BASSMAN 4X>

5        15 - STUDIO PREAM>

1           11 - BASSMAN TV

2              5 - REDHEAD

3             6 - KGB-800

back

MENU4        9 - ’59 BASSMAN 4X>

5         15 - STUDIO PREAM>

1           11 - BASSMAN TV

2              5 - REDHEAD

3             6 - KGB-800

back

DELETE

back

MENU

ODSTRÁNENIE JEDNOTLIVEJ PREDVOĽBY ZO SETLISTU
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POMENOVÁVANIE SETLISTOV
Jednotlivé setlisty je možné pomenovať názvom odlišným od jeho číselného priradenia (napr. SETLIST 1, SETLIST 2) tak, aby 
bolo možné setlisty organizovať podľa osobných preferencií. Názov je úplne na voľbe používateľa. Ak chcete setlistu priradiť 
názov, najprv stlačte funkčné tlačidlo MENU a pomocou ENKODÉRA sa posuňte a vyberte voľbu „SETLISTS“, potom sa pomo-
cou ENKODÉRA posuňte na setlist, ktorý chcete premenovať (pozri ilustrácie nižšie).

 

 
 
Stlačte tlačidlo ÚROVNE korešpondujúce so symbolom ozubeného kolieska, potom sa pomocou ENKODÉRA posuňte a 
zvoľte voľbu „RENAME SETLIST“ (pozri ilustrácie nižšie).

 

 
 
Pomocou ENKODÉRA zadajte nový názov. Postup zadávania názvu nájdete na strane 11 (pozri ilustrácie nižšie).

 

 
 
Po tom, ako zadávanie názvu dokončíte, stlačte TLAČIDLO ÚROVNE korešpondujúce s výzvou zobrazenou na displeji „done“ 
(hotovo). Zobrazí sa menu Setlistu s novým názvom setlistu (pozri ilustrácie nižšie a na nasledujúcej strane).

MENUCLOUD PRESETS

TUNER

BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER

SETLIST

MENU

SETLIST 1

SETLIST 2

back

MENU
RENAME SETLIST

DELETE SETLIST

S e t  l i s t  2  

ENTER NAME: back

X

C o u n t   B a s s y  

ENTER NAME: back

X
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Môžete odstrániť aj celý setlist. Ak chcete odstrániť celý setlist, stlačte funkčné tlačidlo MENU a pomocou ENKODÉRA sa 
posúvajte a zvoľte menu „SETLISTS“ (pozri ilustrácie nižšie).

 
Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na setlist, ktorý chcete odstrániť, potom stlačte tlačidlo ÚROVNE TLAČIDIEL, ktoré ko-
rešponduje so symbolom ozubeného kolieska (pozri ilustrácie nižšie).

 
V zobrazenom menu sa pomocou ENKODÉRA posuňte na voľbu „DELETE SETLIST“ a ENKODÉR na tejto voľbe stlačte, tak 
zvolený setlist odstránite (pozri ilustrácie nižšie). Ak zvolený setlist odstrániť nechcete, stlačte tlačidlo ÚROVNE OVLÁDAČOV 
korešpondujúce so symbolom „back“ (späť [X]), setlist odstránený nebude. Po odstránení setlistu sa vrátite do menu Setlistu.

ODSTRAŇOVANIE SETLISTOV

MENUCLOUD PRESETS

TUNER

BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER

SETLIST

MENU

SETLIST 1

SETLIST 2

DELETE SETLIST

back

MENU
RENAME SETLIST

SETLIST 1

MENU

MENU

COUNT BASSY

SETLIST 1



POUŽITIE WIFI
WiFi pripojenie komba Rumble Studio 40 / Stage 800 umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie komba k sieti. Používateľ 
tak môže získať najnovšie aktualizácie firmvéru komba Rumble Studio 40 / Stage 800 (pozri stranu 61). Začnite stlačením 
funkčného tlačidla MENU, pomocou ENKODÉRA sa posuňte na voľbu „WIFI“, potom stlačte ENKODÉR, tak vstúpite do nas-
tavenia WiFi. 

Východiskové nastavenie WiFi je „vypnuté“, toto nastavenie je indikované textom „WIFI OFF“ v červenom poli. Ďalším st-
lačením ENKODÉRA WiFi zapnete, v zelenom poli bude zobrazený text „WIFI ON“. Pri zapnutom WiFi sa pomocou ENKO-
DÉRA môžete posúvať v zozname dostupných sietí. Požadovanú sieť zvoľte stlačením ENKODÉRA na príslušnej voľbe. Ak v 
zozname nie je uvedená známa dostupná sieť, môžete ju zadať manuálne pomocou voľby „ADD HIDDEN NETWORK“ (Pridať 
skrytú sieť) uvedenej na konci zoznamu dostupných sietí. Znaky zadajte pomocou ENKODÉRA, postup zadávania znakov ná-
jdete na strane 11. Po zvolení siete vyberte zo zobrazeného menu voľbu „CONNECT“ (Pripojiť). Výber uskutočníte stlačením 
ENKODÉRA na požadovanej voľbe (ďalšie voľby tohto menu sú opísané na strane 40). 

Po výbere voľby „CONNECT“ vás kombo vyzve, aby ste zadali heslo. Heslo zadajte po jednotlivých znakoch: jedným st-
lačením ENKODÉRA aktivujte kurzor, potom otáčaním vyberte požadovaný znak. Opäť stlačte ENKODÉR, tak znak vložíte a 
posuniete sa na ďalšiu pozíciu. Tento postup opakujte, kým nezadáte celé heslo. Po vložení všetkých znakov hesla stlačte 
horné tlačidlo ÚROVNE (korešpondujúce s voľbou „done“ zobrazenou na displeji). Úspešné pripojenie k sieti je indikované 
zelenou bodkou vľavo pred názvom siete. Všetky tieto kroky sú ilustrované nižšie a na nasledujúcej strane. 

Pomocou tlačidiel ÚROVEŇ PREDVOĽBY a ÚROVEŇ OVLÁDAČOV je možné niektoré menu zatvoriť (menu označené „x“) ale-
bo sa vrátiť do predchádzajúceho kroku (menu označené popisom „back“ - späť).

Ak sa chcete pripojiť k WiFi, najprv stlačte funkčné tlačidlo MENU.
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Pomocou ENKODÉRA sa v menu posuňte na voľbu „WiFi“, stlačením ENKODÉRA potom vstúpte do nastavenia WiFi.

Východiskové nastavenie WiFi je vypnuté („off“) (indikované textom v červenom poli), stlačením ENKODÉRA WiFi zapnete 
(indikované textom v zelenom poli).

MENUWiFi

BLUETOOTH

AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP

FOOTSWITCH

MENU

WiFi

BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER

AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP

MENU

WiFi OFF

back
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Pri zapnutom WiFi (ako je indikované v zelenom poli) sa pomocou ENKODÉRA posúvajte v zozname 
dostupných sietí, požadovanú sieť zvoľte stlačením ENKODÉRA na príslušnej voľbe.

Sieť je možné sprístupniť aj manuálne - výberom a voľbou ponuky „ADD HIDDEN NETWORK“ a 
následným zadaním znakov. Znaky zadávajte otáčaním a stlačením ENKODÉRA.

Po zvolení siete vyberte zo zobrazeného menu ponúk „CONNECT“ (Pripojiť). Voľbu vykonajte st-
lačením ENKODÉRA na tejto ponuke (ďalšie voľby tohto menu sú opísané na strane 40).

Po zvolení ponuky „CONNECT“ zadajte otáčaním a stlačením ENKODÉRA postupne jednotlivé znaky hesla.

Po vložení všetkých znakov hesla stlačte tlačidlo ÚROVNE PREDVOĽBY (korešpondujúce s voľbou „done“ 
(hotovo) zobrazenou na displeji).

MENU

WiFi ON

NETWORK 1

NETWORK 3

NETWORK 2

back

MENU

ADD HIDDEN NTWK

NETWORK 3

NETWORK 2

NETWORK 1

back

MENU

CONNECT

FORGET

INFO

MODIFY

back

MENU

ENTER PASSWORD:

*******

back

MENU

ENTER PASSWORD:

A B C D E F G

done



40

Ak je WiFi v kombe zapnuté, sú okrem voľby „CONNECT“ (Pripojiť) v menu siete dostupné aj ďalšie voľby. Ide o voľby „FOR-
GET“ (Zabudnúť), „MODIFY“ (Upraviť) a „INFO“ (pozri ilustráciu nižšie). Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a vyberte jednu z 
volieb. Voľby sú opísané nižšie v texte.

 
FORGET (ZABUDNÚŤ): Slúži na odpojenie od siete a odstránenie siete z pamäte komba. Ak chcete znovu sprístupniť 
„zabudnutú“ sieť, postupujte podľa krokov voľby „ADD HIDDEN NETWORK“ (strany 38-39). 

MODIFY (UPRAVIŤ): Slúži na modifikáciu aktuálne zobrazených parametrov siete „SSID“, „PROTOCOL“ a „PASSWORD“ (Hes-
lo). Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte, vyberte a zvoľte jeden z týchto parametrov, potom otáčaním a stlačením ENKODÉRA 
zadávajte jednotlivé znaky až do ukončenia kompletného zadania. 

INFO: Slúži na zobrazenie informácií o aktuálnej sieti: názov (SSID), opis signálu, protokol a stav pripojenia. Tieto informácie 
používateľ nemôže modifikovať.

Detailné zobrazenie DISPLEJA s ponukou ďalších volieb pripojenia WiFi: „FORGET“, „MODIFY“ a „INFO“.

Zelená bodka zobrazená vľavo pred názvom siete indikuje úspešné pripojenie k tejto sieti.

Okrem možnosti pripojenia sa k WiFi sieti zo samotného komba Rumble Studio 40 alebo Stage 800 môžete využiť aj 
možnosť pripojenia prostredníctvom aplikácie Fender Tone. 

Postupujte takto: na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Fender Tone zariadenia a vstúpte do voľby „Settings“ (Nastave-
nia). Potom pripojte Bluetooth a zvoľte možnosť WiFi. Na obrazovke CHOOSE A NETWORK zvoľte možnosť „MANUAL SETUP“. 
Na obrazovke MANUAL SETUP je zobrazený zoznam troch položiek, z ktorých môžete voliť. 

• NETWORK NAME (NÁZOV SLETE): Tu zadávate názov siete pomocou ENKODÉRA.

• SECURITY WPA/NONE (ZABEZPEČENIE WPA/ŽLADNE): V prípade, že je nutné použitie hesla, vyberte pomocou ENKO-
DÉRA možnosť „WPA“, v opačnom prípade zvoľte NONE.

• PASSWORD (HESLO): Pomocou ENKODÉRA zadajte heslo a zvoľte „CONNECT“, tým iniciujete prístup k WiFi.

WIFI SPOJENIE S VYUŽITÍM APLIKÁCIE FENDER TONE™

MENU

WIFI ON

NETWORK 3

NETWORK 2

back

NETWORK 1

MENU

CONNECT

FORGET

INFO

MODIFY

back
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POUŽITIE BLUETOOTH
Kombá Rumble Studio 40 / Stage 800 sú vybavené možnosťou pripojenia Bluetooth, vďaka ktorej možno kombo ľahko spárovať so 
streamovacím zariadením a aplikáciou Fender ToneTM. 

Funkciu pripojenia Bluetooth sprístupníte nasledujúcim postupom: stlačte funkčné tlačidlo MENU, pomocou ENKODÉRA sa posú-
vajte voľbami a vyberte „BLUETOOTH“. Ako východiskové nastavenie je Bluetooth zapnuté, toto nastavenie je indikované textom 
„BLUETOOTH ON“ v zelenom poli. Na externom zariadení pripojenom ku kombu zvoľte RUMBLE. Ak chcete pripojenie Bluetooth 
vypnúť, posúvajte sa pomocou ENKODÉRA a zvoľte toto pole. Vypnutie bude indikované textom „BLUETOOTH OFF“ v červenom 
poli (pozri ilustrácie nižšie). 

Pri spárovaní mobilného zariadenia s Bluetooth s kombom Rumble Studio 40/Stage 800 sa v OKIENKU DISPLEJA komba objaví 
výzva so žiadosťou o potvrdenie spárovania so zariadením. Pomocou ENKODÉRA vyberte a zvoľte voľbu „YES“ alebo „NO“. Len čo je 
externé zariadenie s kombom Rumble Studio 40/Stage 800 po prvý raz spárované, kombo si toto zariadenie „zapamätá“ a nebude 
požadovať opakované potvrdenie; ak užívateľ po zapamätaní nezvolil na zariadení voľbu „zabudnúť“ Rumble Studio 40/Stage 800. 

Ak chce používateľ na svojich externých zariadeniach Rumble Studio 40 / Stage 800 premenovať, môže tak urobiť prostredníctvom 
ENKODÉRA, výberom a voľbou možnosti „RENAME AMP“. Po zvolení tejto možnosti je potrebné pomocou ENKODÉRA zadať nový 
názov. Postup zadávania názvu je uvedený na strane 11. Majte na pamäti, že streamovacie zariadenie a USB audio (strana 44) sa 
nemôžu používať súčasne.

Aktivácia funkcie Bluetooth: najprv stlačte funkčné tlačidlo MENU.

Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na voľbu „BLUETOOTH“, potom stlačením ENKODÉRA vstúpte do nastavenia Bluetooth.

Východiskové nastavenie Bluetooth je „ON“ (Zapnuté, je indikované zeleným 
poľom), na externom zariadení zvoľte „RUMBLE“.

MENU

WIFI

BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER

SETLIST

ABOUT THIS AMP

MENU

WIFI

BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER

SETLIST

ABOUT THIS AMP

MENU

back

RENAME AMP

BT & AUX VOLUME

BLUETOOTH ON

Pri prvom spárovaní Bluetooth zariadenia s Rumble Studio 40/Stage 800 bude v OKIENKU DISPLEJA komba zobrazená otázka s výz-
vou na potvrdenie spárovania. Pomocou ENKODÉRA sa posuňte a zvoľte jednu z možností „YES“ a „NO“.

MENU

          CONFIRM
 BT Passkey is: 012345? 

YES

NO



 
V prípade, že prehrávate cez kombo Rumble Studio 40/Stage 800 audio z externého zdroja (streamovanie Bluetooth alebo 
priamym zapojením do vstupu Aux na hornom paneli komba), máte k dispozícii štyri možnosti nastavenia hlasitosti ex-
terného zvuku vrátane automatického použitia východiskového nastavenia. Do ovládania hlasitosti zvuku vstúpite takto: 
najprv stlačte funkčné tlačidlo MENU a pomocou ENKODÉRA vyberte a zvoľte „BLUETOOTH“ (pozri ilustráciu nižšie).

 
Pomocou ENKODÉRA sa posuňte a zvoľte „BT&AUX VOLUME“, potom posúvaním vyberte a zvoľte jednu zo štyroch možností 
(pozri ilustrácie nižšie).

 
 

• HIGH, NORMAL, LOW: Pri týchto troch nastaveniach je pre úroveň externého zvuku použité pevné nastavenie zosil-
nenia, s cieľom získania rozsahu hlasitosti vhodného z hľadiska okolitého prostredia (napr. obytná miestnosť alebo 
kancelária); hlasitosť externého audia je ovládaná na zdroji zvuku, gombíkom MASTER VOLUME komba nie je nijako 
ovplyvnená. To zjednodušuje vyváženie miešania nástroja a signálov externého zvuku po nastavení hlasitosti externého 
audio zariadenia na komfortnú úroveň. POZNÁMKA: Aby ste zabránili nechcenému zosilneniu hlasitosti, pred tým, než 
zvolíte možnosti NORMAL alebo HIGH, zoslabte hlasitosť externého audio zariadenia.

• MASTER: Predvolené nastavenie, v ktorom je externé audio nastavené na najvyššie pevné zosilnenie, zatiaľ čo hlasit-
osť nástroja, ako aj hlasitosť externého audia sú pohodlne ovládané gombíkom MASTER VOLUME. Na vyváženie mixu 
nástroja a signálov externého audia najskôr nastavte gombík MASTER VOLUME na kombe na požadovanú úroveň 
nástroja, potom upravte nastavenie hlasitosti na externom audio zariadení na požadovanú úroveň.

Po tom, ako vyberiete jednu z volieb, stlačte funkčné tlačidlo MENU alebo TLAČIDLO ÚROVNE korešpondujúce na displeji 
zobrazenej výzve „back“ (späť).
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OVLÁDANIE HLASITOSTI BLUETOOTH/VSTUPU AUX

MENU

WIFI

BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER

SETLIST

ABOUT THIS AMP

MENU

back

RENAME AMP

BT & AUX VOLUME

BLUETOOTH ON

MENU

back

NORMAL

HIGH

MASTER

LOW

Ak chcete Bluetooth vypnúť, posuňte sa pomocou ENKODÉRA na voľbu „BLUETOOTH OFF“, stlačením ENKODÉRA na 
tejto voľbe Bluetooth vypnete (bude indikované červeným poľom).

MENU

BLUETOOTH OFF

back

RENAME AMP

BT & AUX VOLUME
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VSTAVANÁ LADIČKA
Do funkcie zabudovanej chromatickej ladičky komba Rumble Studio 40 / Stage 800 vstúpite stlačením a podržaním 
funkčného tlačidla TAP, tlačidlo držte stlačené 2 sekundy. Druhou možnosťou vstupu do funkcie ladičky je stlačenie 
funkčného tlačidla MENU s následnou voľbou TUNER. Voľbu vyberiete otáčaním a stlačením ENKODÉRA. Bez ohľadu na to, 
či je tón o pol tónu nižšie alebo vyššie, bude na DISPLEJI zobrazené písmeno zodpovedajúce tónu v žltom koliesku umiest-
nenom vľavo (ak je tón nižšie) alebo vpravo (ak je tón vyššie) od zvislej stredovej čiary. Súčasne bude v dolnej časti DISPLEJA 
uvedená presná číselná hodnota výšky (v centoch). Ak je tón naladený, bude farba kolieska zelená a koliesko bude umiest-
nené presne na stredovej zvislej čiare. Po dokončení ladenia opustíte ladičku stlačením tlačidla ÚROVNE PREDVOĽBY (pozri 
ilustráciu nižšie). Je potrebné poznamenať, že pri použití ladičky je úplne stlmený výstup reproduktora. Funkciou ladičky je 
vybavený aj nožný prepínač MGT-4 (pozri stranu 52).

Do funkcie ladičky vstúpite stlačením funkčného tlačidla MENU (označené žltou šípkou), tak sa dostanete do ponuky volieb 
obsahujúcich aj voľbu TUNER (ladička) alebo stlačením a podržaním funkčného tlačidla TAP (označené zelenou šípkou).

Otáčaním a stlačením ENKODÉRA na voľbe TUNER (alebo stlačením a držaním funkčného tlačidla TAP počas dvoch sekúnd) zvoľte TUNER.

Pokiaľ nie je naladenie správne, objaví sa zahraný tón v žltom koliesku vľavo (pri naladení nižšie) alebo vpravo (pri naladení vyššie) od 
zvislej stredovej čiary. V dolnej časti DISPLEJA bude zobrazená hodnota výšky v centoch (stotinách poltónov).

Ak je naladenie správne, objaví sa zahraný tón v zelenom koliesku umiestnenom na zvislej stredovej čiare.

Funkciu ladičky ukončíte stlačením tlačidla ÚROVNE PREDVOĽBY.
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TUNER

GLOBAL EQ

FOOTSWITCH

SETLIST

CLOUD PRESETS

TAP

MENU

TUNER
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SETLIST
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ZDIERKY NA PRIPOJENIE ZVUKOVÉHO ZARIADENIA A SLÚCHADIEL
Panel s ovládačmi komba Rumble Studio 40 / Stage 800 je vybavený dvoma zdierkami 3,5 mm (1/8”) - vstupom AUX na 
pripojenie externého mobilného/zvukového zariadenia a výstupom na jednoduché použitie slúchadiel (pri použití výstupu 
na slúchadlá je úplne stlmený výstup reproduktora). 

Pokyny na ovládanie hlasitosti streamovaného zvuku a iných zariadení pripojených k vstupu AUX nájdete na strane 42 
„Ovládanie hlasitosti Bluetooth/vstupu AUX“.

ZAPOJENIE USB
Zadný panel komba Rumble Studio 40 / Stage 800 je osadený USB audio portom umožňujúcim nahrávanie. Pomocou mikro USB 
kábla (nie je súčasťou dodávky) môžete do tohto portu zapojiť počítač s nahrávacím softvérom. Na pripojenie počítača Apple nie 
je nutný žiadny externý ovládač. Pri pripojení počítača pracujúceho na báze Windows si musí používateľ stiahnuť ovládač ASIO 
s nastavením zariadenia Fender Mustang. Ovládač je k dispozícii na www.support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123-
How-do-I-know-which-ASIO-Driver-to- use-. 

Majte na pamäti, že menu AMP SETTINGS (pozri stranu 57) obsahuje ovládanie zosilnenia špeciálne na použitie pri nahrávaní 
s použitím USB portu na zadnom paneli. Tiež majte na pamäti, že funkcie Bluetooth audio streaming a USB audio (strana 41) 
nemôžu byť používané súčasne.

VÝSTUPY LINE OUT A FX SEND/RETURN
Kombá Rumble Studio 40 / Stage 800 sú vybavené výstupnými konektormi symetrického výstupu (ľavým a pravým). Zdierky 
sú osadené na zadnom paneli komba a slúžia na zapojenie externého nahrávacieho a zosilňovacieho zvukového zariadenia 
(pozri ilustráciu nižšie). Východiskovým nastavením výstupov sú dva mono výstupy – „PRE“ (priamy a neovplyvnený signál) a 
„POST“ (signál so všetkým spracovaním). Výstupy je možné nakonfigurovať aj na stereo (POST). Nastavenie môžete nakon-
figurovať vo voľbe menu „AMP SETTINGS“ (pozri stranu 57).

 
 
Efektovej slučke komba Rumble Studio 40/Stage 800 slúžia konektory výstupu pravá/ľavá FX (send) a vstupu pravá/ľavá 
FX (return) umiestnené úplne vpravo na zadnom paneli komb, určené na použitie externých mono a stereo efektov (pozri 
ilustrácie nižšie). Na zapojenie mono efektov používajte ľavý kanál. Majte na pamäti, že efekty zapojené do týchto zdierok sú 
globálne (nevzťahujú sa na konkrétnu predvoľbu) a predstavujú posledné prvky v signálovej ceste.

Detailné zobrazenie pravej a ľavej zdierky symetrického výstupu na zadnom paneli komba.

Detailné zobrazenie zdierok ľavého a pravého výstupu/vstupu FX na zadnom paneli komba.

Detailné zobrazenie USB portu na zadnom paneli.
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POUŽITIE NOŽNÉHO PREPÍNAČA
S kombom Rumble Studio 40 / Stage 800 sa môžu použiť dva nožné prepínače — prepínač MGT-4 a pedál EXP-1 Expression. 

Štvortlačidlový nožný prepínač MGT-4 je súčasťou dodávky komba Rumble Stage 800, pri modeli Rumble Studio 40 je k 
dispozícii ako voliteľná výbava. Nožný prepínač poskytuje možnosť pohodlného vzdialeného ovládania niektorých funkcií 
komba vrátane funkcie vstavanej ladičky, voľby zosilňovača v predvoľbe, výberu zoznamu prevolieb, výberu predvoľby po-
mocou funkcie rýchleho prístupu (Quick Access), premostenia efektov, 60- sekundovej slučky a ďalších. Pedál EXP-1 Expres-
sion (pre kombá Rumble Studio 40 a Stage 800 k dispozícii ako voliteľná výbava) je pedál s dvojitým režimom umožňujúci 
ovládanie hlasitosti komba a ovládanie parametrov zosilňovača/efektu. 

Každý z týchto pedálov môže byť použitý jednotlivo pri zapojení pedála do zdierky „FOOTSWITCH“ na zadnom paneli kom-
ba alebo je možné oba pedále „zreťaziť“ a použiť oba súčasne (pokyny na takéto prepojenie nájdete zospodu na pedáli 
EXP-1 Expression).

 
 
 
Nožný prepínač MGT-4 je vybavený štyrmi tlačidlami – tlačidlom MODE úplne vľavo a tromi očíslovanými tlačidlami FUNKCIÍ. 
Pri tlačidle MODE úplne vľavo sú umiestnené štyri LED diódy (jedna priamo nad tlačidlom MODE a tri pod a mierne vľavo od 
neho), ďalšie tri LED diódy FUNKCIÍ sú umiestnené v hornej časti (vždy nad tlačidlom FUNKCIE) a jedna LED dióda FUNKCIE 
je umiestnená v strede priamo pod OKIENKOM DISPLEJA.

 
 
 

A. TLAČIDLO MODE: Slúži na voľbu jedného zo štyroch režimov: QUICK ACCESS QA (Rýchly prístup), PRESETS (Predvoľby), 
EFFECTS (Efekty) a LOOPER (Slučka).

B. TLAČIDLÁ FUNKCIÍ: Tieto tri očíslované tlačidlá slúžia na ovládanie niektorých funkcií komba; o ktoré funkcie konkrétne 
ide, závisí od zvoleného režimu nožného prepínača.

C. OKIENKO DISPLEJA: Slúži na zobrazenie aktuálne používanej funkcie nožného prepínača.

D. LED DIÓDY MODE: Tieto štyri LED diódy úplne vľavo indikujú, ktorý zo štyroch možných režimov nožného prepínača sa 
práve používa — QUICK ACCESS („QA“, červená), PRESETS (červená), EFFECTS (zelená) a LOOPER (žltá). Horná LED dióda 
MODE slúži v niektorých prípadoch aj ako LED dióda FUNKCIE (E).

E. LED DIÓDY FUNKCIÍ: Rad červených LED diód v hornej časti nožného prepínača a jedna LED dióda umiestnená pod OK-
IENKOM DISPLEJA (C) slúži na indikáciu práve používaných funkcií. Horná dióda umiestnená najviac vľavo MODE LED (D) 
slúži v niektorých prípadoch aj ako LED dióda FUNKCIE.

POPIS NOŽNÉHO PREPÍNAČA MGT-4
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Nožný prepínač MGT-4 ponúka štyri špeciálne režimy ovládania komba Rumble Studio 40 / Stage 800 - QUICK ACCESS QA 
(Rýchly prístup), PRESETS (Predvoľby), EFFECTS (Efekty) a LOOPER (Slučka). Ak chcete vybrať konkrétny režim, zošliapnutím 
tlačidla MODE (A) na nožnom prepínači úplne vľavo prechádzate režimami, kým nedosiahnete požadovaný režim, indiko-
vaný rozsvietením príslušnej LED diódy MODE (D).
 

REŽIM RÝCHLEHO PRÍSTUPU

REŽIM RÝCHLEHO PRÍSTUPU („QA“) umožňuje používateľovi vybrať tri predvoľby a priradiť ich jednotlivým tlačidlám FUNK-
CIÍ. Postupujte takto: najprv stlačte funkčné tlačidlo komba MENU, potom sa pomocou ENKODÉRA posúvajte ponukami, zo 
zobrazených ponúk vyberte a zvoľte položku „FOOTSWITCH“. 

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte, v zobrazenom menu FOOTSWITCH vyberte a zvoľte „MGT-4 (4-BUTTON)“, potom sa posú-
vajte a zvoľte „QUICK ACCESS“. Tým spustíte režim rýchleho prístupu. 

Ako predvolené nastavenie funkcie RÝCHLEHO PRÍSTUPU sú nastavené prvé tri predvoľby komba Rumble Studio 40 / Stage 800. 

Ak chcete ktorejkoľvek z troch pozícií RÝCHLEHO PRÍSTUPU priradiť inú predvoľbu, posúvajte sa pomocou ENKODÉRA medzi 
možnými ponukami, vyberte a zvoľte požadovaný slot RÝCHLEHO PRÍSTUPU (1, 2 alebo 3). Po zvolení slotu sa posúvajte v 
zozname predvolieb a na predvoľbe požadovanej pre zvolený slot rýchleho prístupu stlačte ENKODÉR. Rovnako postupujte 
aj pri ďalších dvoch slotoch. 

Po priradení predvolieb v režime RÝCHLEHO PRÍSTUPU sú tieto predvoľby dosiahnuteľné použitím nožného prepínača MGT-
4. Pri aktivovanom režime RÝCHLEHO PRÍSTUPU (je indikované rozsvietenou červenou diódu MODE LED v hornej časti úplne 
vľavo) šliapnite na tlačidlo MODE. Teraz sú tri predvoľby RÝCHLEHO PRÍSTUPU priradené zodpovedajúcim tlačidlám FUNKCIÍ 
nožného prepínača 1, 2 a 3. Pri zošliapnutí tlačidla FUNKCIE dôjde k aktivácii tohto tlačidla, rozsvieti sa príslušná červená LED 
dióda FUNKCIE a v OKIENKU DISPLEJA bude zobrazená práve používaná predvoľba RÝCHLEHO PRÍSTUPU (pozri ilustráciu 
nižšie a na ďalšej strane).

NOŽNÝ PREPÍNAČ MGT-4: REŽIMY

Ak chcete vstúpiť do režimu RÝCHLEHO PRÍSTUPU, najprv stlačte funkčné tlačidlo MENU.

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte medzi ponukami a zvoľte „FOOTSWITCH“.

MENUGLOBAL EQ

FOOTSWITCH

SETLIST

CLOUD PRESETS

TUNER
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GLOBAL EQ

AMP SETTINGS

FOOTSWITCH

ABOUT THIS AMP
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Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte medzi ponukami a zvoľte predvoľbu, ktorá bude priradená slotu zvo-
lenému v predchádzajúcom kroku.

Šliapnutím na tlačidlo MODE nožného prepínača (na ilustrácii označené zelenou šípkou) prechádzajte medzi režimami, kým sa nerozs-
vieti červená LED dióda RÝCHLEHO PRÍSTUPU „QA“ (vľavo hore). Tri predvoľby RÝCHLEHO PRÍSTUPU sú priradené jednotlivým tlačidlám 

FUNKCIÍ 1, 2 a 3 (na ilustrácii označená žltými šípkami). Každej pozícii je priradená červená LED dióda FUNKCIE, indikujúca použitie 
príslušnej pozície. V OKIENKU DISPLEJA je zobrazená predvoľba práve používaná v rýchlom prístupe (na ilustrácii vyššie predvoľba 1).

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a zvoľte jeden z troch prednastavených slotov rýchleho prístupu.

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte medzi ponukami menu FOOTSWITCH a zvoľte „MGT-4 (4-BUTTON)“.

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a zvoľte „QUICK ACCESS“, tým režim rýchleho prístupu spustíte.

MENU

back

MGT-4 (4-BUTTON)

EXP-1 (EXPRESSION)
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back

QUICK ACCESS
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MENU3 PRESET

1 PRESET

QA PRESETS:
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back
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REŽIM PREDVOLIEB

REŽIM PREDVOLIEB umožňuje používateľovi dosiahnuť ktorúkoľvek z mnohých predvolieb komba Rumble Studio 40 / Stage 
800 pomocou nožného prepínača MGT-4 (vrátane predvolieb v setlistoch, pozri stranu 49). Postupujte takto: šliapnite na tlačidlo 
MODE, kým nedôjde k aktivácii režimu predvolieb „PRESETS“, aktivácia tohto režimu je indikovaná rozsvietenou červenou LED 
diódou MODE vľavo od nápisu „PRESETS“. 

V aktivovanom režime PRESETS nožného prepínača MGT-4 sú predvoľby dostupné formou sekvenčných skupín nazývaných 
„banky“. V rámci banky je každá z troch predvolieb priradená jednému z tlačidiel FUNKCIÍ 1, 2 a 3. Ak sa chcete v systéme 
bánk trojíc predvolieb posunúť „hore“, zošliapnite súčasne tlačidlá FUNKCIÍ 2 a 3 (tieto tlačidlá sú na prepínači pre tento účel 
označené ako „BANK UP“). Ak sa chcete v systéme bánk presunúť „dole“, zošliapnite súčasne tlačidlo MODE a tlačidlo FUNKCIE 
1 (tieto tlačidlá sú pre tento účel označené ako „BANK DOWN“). 

Po tom, ako dosiahnete banku, ktorá obsahuje požadovanú predvoľbu, môžete požadovanú predvoľbu zvoliť zošliapnutím 
príslušného tlačidla FUNKCIE. Po zvolení požadovanej predvoľby sa rozsvieti zodpovedajúca červená LED dióda FUNKCIE a 
práve používaná predvoľba bude zobrazená v OKIENKU DISPLEJA (pozri ilustráciu nižšie). 

Je potrebné poznamenať, že pri aktivácii režimu PRESETS sa nožný prepínač MGT-4 automaticky nastaví na tú predvoľbu komba 
Rumble Studio 40 / Stage 800, ktorá už bola zvolená na kombe (bez ohľadu na to, o ktorú predvoľbu ide). Táto predvoľba bude 
priradená tlačidlu FUNKCIE nožného prepínača zodpovedajúcemu pozícii predvoľby v banke, ktorá túto predvoľbu obsahuje 
(1, 2 alebo 3). Napr. ak je na kombe nastavená predvoľba číslo 33, nožný prepínač MGT-4 v režime PRESETS bude nastavený 
tiež na predvoľbu číslo 33 a priradí túto predvoľbu tlačidlu FUNKCIE 3 (ide o tretiu predvoľbu banky obsahujúcej predvoľby 31, 
32 a 33).
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Zošliapnutím tlačidla MODE nožného prepínača (označené zelenou šípkou) prechádzajte jednotlivými režimami, kým sa nerozsvieti červená 
LED dióda pri popise „PRESETS“ vedľa tlačidla MODE. Tlačidlám FUNKCIÍ 1, 2 a 3 (označené žltými šípkami) bude priradená banka, ktorá 

obsahuje predvoľbu nastavenú na kombe (bez ohľadu na to, o akú predvoľbu ide). Každému tlačidlu prináleží červená LED dióda FUNKCIE 
indikujúca používanie tejto funkcie. Práve používaná predvoľba je zobrazená aj v OKIENKU DISPLEJA (na ilustrácii vyššie predvoľba 1).

V režime PRESETS sa môžete posúvať bankami predvolieb nahor („BANK UP“) súčasným zošliapnutím tlačidiel FUNKCIE 2 a 3 (označené 
dvojitou šípkou vpravo). Posúvať bankami predvolieb nadol („BANK DOWN“) sa môžete súčasným zošliapnutím tlačidla MODE a tlačidla 
FUNKCIE 1 (označené dvojitou šípkou vľavo). V rámci vybranej banky zvolíte požadovanú predvoľbu zošliapnutím tlačidla FUNKCIE zod-

povedajúceho požadovanej predvoľbe (na tejto ilustrácii tlačidlo 1).
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Ak je nožný prepínač MGT-4 v režime Presets (Predvoľby) a Rumble Studio 40/Stage 800 v režime Setlist, môže byť prepínač 
MGT- 4 použitý na voľbu predvoľby z daného setlistu. 

V tejto konfigurácii sú prvé tri predvoľby setlistu priradené tlačidlám FUNKCIE 1, 2 a 3 na prepínači MGT-4. Jednoducho 
šliapnite na tlačidlo zodpovedajúce požadovanej predvoľbe. Ak setlist obsahuje viac ako tri predvoľby, ďalšie predvoľby 
môžete voliť pomocou funkcií prepínača „BANK UP“ a „BANK DOWN“ opísaných na strane 48. 

POZNÁMKA: Nožný prepínač MGT-4 sa nepoužíva na vstup do režimu Setlist na kombe, ani na výber setlistu z menu Setlist. 
Používa sa iba na výber predvoľby v rámci jedného setlistu.
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REŽIM EFEKTOV

Režim EFEKTOV umožňuje používateľovi premostiť ktorýkoľvek z prvých troch efektov nastavených v predvoľbe. Efekt pre-
mostíte nasledujúcim postupom: zošliapnite tlačidlo MODE, až kým nie je aktivovaný režim „EFFECTS“, aktivácia tohto režimu 
je indikovaná rozsvietením zelenej LED diódy MODE vľavo od popisu „EFFECTS“. V predvoľbe, ktorá je nastavená na kombe 
(bez ohľadu na to, o ktorú predvoľbu ide), sú prvé tri efekty predvoľby (ak sa v predvoľbe nachádzajú) priradené tlačidlám 
FUNKCIÍ 1, 2 a 3 (na nožnom prepínači pre tento účel označené ako „FX 1“, „FX 2“ a „FX 3“). Ak je efekt zapnutý, bude rozsvi-
etená červená LED dióda FUNKCIE nad tlačidlom FUNKCIE priradeným efektu. Efekt premostíte zošliapnutím korešpondujúce-
ho tlačidla FUNKCIE, v tom okamihu jemu prislúchajúca červená LED dióda FUNKCIE zhasne (pozri ilustráciu nižšie).

Zošliapnite tlačidlo MODE nožného prepínača (označené zelenou šípkou), prechádzajte režimami, kým sa nerozsvieti zelená LED dióda 
tlačidla MODE pri popise „EFFECTS“. Prvé tri efekty predvoľby, ktorá je nastavená na kombe (bez ohľadu na to, o akú predvoľbu ide) sú 

priradené tlačidlám FUNKCIA 1, 2 a 3 (označené žltými šípkami). Každému tlačidlu prináleží červená LED dióda FUNKCIE indikujúca 
používanie tejto funkcie. V príklade zobrazenom vyššie je efekt predvoľby priradený tlačidlu FUNKCIA 1 zapnutý (FX 1) a možno ho 

zošliapnutím tohto tlačidla premostiť.

REŽIM SLUČKY

Režim slučky LOOPER umožňuje používateľovi nahrávať slučky trvajúce až 60 sekúnd a prihrávať ďalšie party (overdub). K 
pôvodnému zaznamenanému partu možno prihrávať ľubovoľný počet partov a party tak vrstviť. Vymazať sa dá len posledný 
prihraný part. 

Ak chcete nahrať slučku, zošliapnite tlačidlo MODE (na ilustrácii nižšie označené zelenou šípkou), kým nedosiahnete aktiváciu 
režimu „LOOPER“, aktivácia tohto režimu je indikovaná rozsvietenou žltou LED diódou MODE LED (pozri ilustráciu nižšie).
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Zošliapnutím tlačidla FUNKCIA 1 (na ilustrácii nižšie označené žltou šípkou) s popisom „REC/DUB“ začnite nahrávať prvú 
hudobnú pasáž. Začne blikať červená LED dióda FUNKCIE nad tlačidlom FUNKCIA 1 a v OKIENKU DISPLEJA bude zobrazený 
text „REC“, indikujúci režim nahrávania SLUČKY. Zahrajte pasáž trvajúcu maximálne 60 sekúnd (pozri ilustráciu nižšie).

 
 
Po dohratí prvej hudobnej pasáže zastavte nahrávanie a zošliapnutím tlačidla FUNKCIA 2 s popisom „PLAY/STOP“ (na ilustrácii 
nižšie označené žltou šípkou) spustite automatický playback prvej pasáže. Červená LED dióda FUNKCIE nad tlačidlom FUNKCIA 
1 prestane blikať, rozsvieti sa červená LED dióda FUNKCIE nad tlačidlom FUNKCIA 2 a v OKIENKU DISPLEJA bude zobrazením 
„PLA“ indikovaný playback (pozri ilustráciu nižšie). Playback zastavíte opätovným zošliapnutím tlačidla FUNKCIA 2, v OKIENKU 
DISPLEJA bude zobrazené „STP“ (na ilustrácii nižšie nie je zobrazené).

 
 
Alternatívne môžete po dohraní prvej hudobnej pasáže znova zošliapnuť tlačidlo FUNKCIA 1 (na ilustrácii nižšie označené 
žltou šípkou), tak vstúpite priamo do režimu nahrávania (overdub). Červená LED dióda FUNKCIE nad tlačidlom FUNKCIE 1 
bude stále blikať a v OKIENKU DISPLEJA bude zobrazený popis „DUB“, indikujúci režim overdub SLUČKY (LOOPER). K prvej 
hudobnej pasáži je teraz možné prihrať druhú. Režim overdub je možné aktivovať aj počas playbacku prvej pasáže alebo po 
zastavení playbacku, to vykonáte opätovným zošliapnutím tlačidla FUNKCIE 1. Pokračujte v nahrávaní hudobných pasáží tak, 
ako potrebujete. Po nahratí pasáže v režime overdub zošliapnutím tlačidla FUNKCIA 2 (na ilustrácii nižšie označené zelenou 
šípkou) spustíte a zastavíte playback všetkých nahraných partov (pozri ilustráciu nižšie).
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Počas nahrávania, playbacku alebo zastavenia prvej hudobnej pasáže môže používateľ v prípade potreby zrušiť nahrávanie 
zošliapnutím tlačidla FUNKCIA 3 s popisom „UNDO“ (na ilustrácii nižšie označené žltou šípkou). Pri zošliapnutí tohto tlačid-
la bude nahrávanie zastavené a v OKIENKU DISPLEJA budú zobrazené tri čiarky indikujúce vymazanie všetkého, čo bolo 
nahrané. Ak však už boli pridané nahrávky v režime overdub, uplatní sa funkcia UNDO iba na posledný nahrávaný part, 
predchádzajúce nahrané party nie je možné vymazať(pozri ilustráciu nižšie). Novú reláciu slučky spustíte z režimu STOP jed-
noducho šliapnutím na tlačidlo „REC“ (tlačidlo FUNKCIA 1).

 
Aby nemohlo dôjsť k nechcenému spúšťaniu slučky počas hrania, je možné slučku vypnúť. Ak chcete slučku vypnúť, stlačte 
funkčné tlačidlo MENU, potom sa pomocou ENKODÉRA posúvajte a vyberte „FOOTSWITCH“ (pozri ilustráciu nižšie).

 
 
Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a vyberte „MGT-4“ (pozri ilustráciu nižšie).

  
Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na „LOOPER ON“ a stlačením ENKODÉRA slučku vypnite (pozri ilustráciu nižšie). Ak chcete 
slučku znova zapnúť, posuňte sa na „LOOPER OFF“ a stlačte ENKODÉR.
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Nožný prepínač MGT-4 sa môže využiť aj na ladenie bez nutnosti použitia rúk. Zošliapnite a krátko podržte stlačené tlačidlo 
FUNKCIE 3 (označené pre tento účel popisom „HOLD TUNER“, označené žltou šípkou), tak aktivujete chromatickú ladičku. V 
OKIENKU DISPLEJA bude zobrazená nota najbližšej vyhľadávanej výške, dve červené LED diódy FUNKCIÍ v hornej ľavej časti sa 
rozsvietia, indikujú stupeň naladenia pod tónom, zatiaľ čo dve červené LED diódy FUNKCIÍ v hornej pravej časti sa rozsvietia a 
indikujú stupeň naladenia nad tónom. Pri dosiahnutí správnej výšky sa LED dióda FUNKCIE v strede pod OKIENKOM DISPLEJA 
rozsvieti na zeleno. Po dokončení ladenia znovu zošliapnite tlačidlo FUNKCIE 3, vrátite sa tak do režimu hrania (pozri ilustráciu 
nižšie). Je potrebné poznamenať, že pri použití ladičky prepínača MGT-4 je úplne stlmený výstup pre reproduktor.
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NOŽNÝ PREPÍNAČ MGT-4: LADIČKA

Funkciu ladenia pomocou nožného prepínača MGT-4 aktivujete zošliapnutím a krátkym podržaním tlačidla FUNKCIA 3 (označené 
žltou šípkou). V uvedenom príklade je zobrazený znížený tón „A“, čo je indikované červenou LED diódou FUNKCIE v hornej časti 

úplne vpravo (označená zelenou šípkou).

V tomto príklade je zobrazený zvýšený tón „A“, čo je indikované červenou LED diódou 
FUNKCIE v hornej časti vpravo bližšie stredu (označené žltou šípkou).

V tomto príklade je tón „A“ zobrazený ako správne naladený, čo je indikované zelenou LED diódou FUNKCIE um-
iestnenou v strede pod OKIENKOM DISPLEJA (označené žltou šípkou). Po dokončení ladenia zošliapnite tlačidlo 

FUNKCIE 3 (označené zelenou šípkou), tým funkciu ladenia pomocou nožného prepínača opustíte.
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Pedál EXP-1 Expression je nožný ovládač s dvojitým režimom. Umožňuje používateľovi
ovládať celkovú výstupnú hlasitosť Master volume (v režime „Volume“) a parametre
zosilňovača a efektov (v režime „Expression“). 

Na prepínanie medzi režimami Volume a Expression slúži prepínač umiestnený v hornej
časti pedála (stláčanie špičkou nohy). Režim sa prepne šliapnutím na tento prepínač. Na označenie aktívne-
ho režimu sa používa červená a zelená LED dióda. Režim Volume, indikovaný zelenou LED diódou, ovláda celkovú hlasitosť, kombo 
sa ním dá úplne stlmiť. Režim Expression, indikovaný červenou LED diódou, ovláda parametre efektov Rumble Studio 40 / Stage 
800, ako sú frekvencie wah efektov, rýchlosti modulácie efektov atď. 

Pedál EXP-1 pripravte na použitie nasledujúcim postupom: zapojte pedál do zdierky na zapojenie nožného prepínača na zadnom 
paneli komba a kombo zapnite. Stlačte funkčné tlačidlo MENU na kombe a pomocou ENKODÉRA sa posúvajte voľbami menu a 
vyberte menu „FOOTSWITCH“. Potom sa pomocou ENKÓDERA v zobrazenom menu posuňte a vyberte voľbu „EXP-1 (EXPRESSION)“ 
(pozri ilustráciu nižšie).

Budú zobrazené nasledujúce možnosti, z ktorých treba zvoliť: „PRESET SETTINGS“ (Nastavenie predvoľby) alebo „GLOBAL 
SETTINGS“ (Globálne nastavenia) (pozri ilustráciu nižšie). Pomocou ENKODÉRA zvoľte jednu z týchto volieb. NASTAVENIE PRED-
VOĽBY slúži na priradenie pedála EXP-1 ku konkrétnemu zosilňovaču alebo efektu v rámci danej predvoľby; v predvoľbe tak 
možno upravovať škálu parametrov (v závislosti od používaného komba a zvolenej predvoľby). GLOBÁLNE NASTAVENIE slúži 
na nastavenie parametrov, ktoré sa budú vzťahovať na všetky predvoľby. Obe možnosti sú podrobnejšie opísané ďalej v texte.

 
 
 

 
 
NASTAVENIE PREDVOĽBY

Ako bolo uvedené vyššie, voľba NASTAVENIE PREDVOĽBY slúži na priradenie pedála EXP-1 ku konkrétnemu zosilňovaču ale-
bo efektu v rámci zvolenej predvoľby. Postupujte takto: stlačte ENKODÉR na voľbe PRESET SETTINGS, v prostrednej ÚROVNI 
SIGNÁLOVEJ CESTY budú zobrazené – jeden po druhom – zosilňovač a efekty danej predvoľby, ktorým môže byť pedál EXP-
1 priradený. Pomocou ENKODÉRA sa môžete posúvať v ponuke týchto možností (pozri ilustráciu nižšie).

PEDÁL EXP-1 EXPRESSION
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V EXP-1 NASTAVENIE PREDVOĽBY: v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY sú jeden po druhom zobrazené zosilňovač a efekty predvoľby, 
ktorým môže byť pedál EXP-1 priradený. Pomocou ENKODÉRA sa môžete medzi jednotlivými položkami posúvať. 
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Keď je v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY zvýraznený zosilňovač alebo efekt, budú v ÚROVNI OVLÁDAČOV pod ÚROVŇOU 
SIGNÁLOVEJ CESTY zobrazené niektoré položky, ktoré sa dajú v rámci tejto predvo ľby konfigurovať pre pedál EXP-1. St-
lačením tlačidla ÚROVNE OVLÁDAČOV vstúpte do ÚROVNE OVLÁDAČOV (pozri ilustráciu nižšie).

 
 
Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a vyberte „PARAMETER“, tak budete môcť zvoliť riadiaci parameter zosilňovača alebo efek-
tu zobrazeného v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY, ktorý bude ovládaný prostredníctvom pedála EXP-1 v režime Expression (pozri 
ilustráciu nižšie).

 
Po zvolení parametra sa farba poľa tohto parametra zmení z modrej na červenú a pomocou ENKODÉRA sa môžete posúvať 
medzi jeho rôznymi ovládačmi. Stlačením ENKODÉRA na ktoromkoľvek z nich môžete meniť ich nastavenie pomocou pedá-
la EXP-1 (pozri ilustráciu nižšie). Po zvolení ovládača sa farba poľa zmení z modrej na červenú, tak je indikované, že je možné 
začať upravovať nastavenie tohto ovládača. Po dokončení úprav nastavenia stlačte znovu ENKODÉR, farba poľa ovládača sa 
zmení späť na modrú a nová hodnota parametra sa stane platnou.

 
Po dokončení úpravy nastavenia stlačte funkčné tlačidlo SAVE, tak zmeny nastavenia parametra uchováte (pozri ilustráciu nižšie).
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Ak chcete priradiť EXP-1 ku konkrétnemu efektu v rámci danej predvoľby, stlačte tlačidlo ÚROVNE OVLÁDAČOV (označené žltou šípkou), 
tak získate prístup k položkám obsahujúcim nastavenie parametrov efektu („PARAM“). V zobrazenom príklade bude EXP-1 slúžiť na 

ovládanie efektu stompbox overdrive Green Box.

Pomocou ENKODÉRA (označený žltou šípkou) sa posuňte na „PARAMETER“. V tejto položke sú zahrnuté jednotlivé ovládače efektu, 
zvýrazneného v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY. V zobrazenom príklade je jedným z parametrov efektu skreslenia Green Box parameter 

„LEVEL“, tento parameter môže byť pedálu EXP-1 priradený.

Na príklade zobrazenom vyššie: stlačte ENKODÉR (označený žltou šípkou) na voľbe „LEVEL“. Polia tejto voľby sa zmenia z modrej na 
červenú, tak je indikované, že je možné nastaviť tento parameter efektu Green Box overdrive na ovládanie pedálom EXP-1.
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V ÚROVNI OVLÁDAČOV sa nachádzajú niektoré ďalšie režimy pedála EXP-1. Pomocou ENKODÉRA sa môžete medzi týmito 
režimami posúvať a voliť jednotlivé režimy a v nich zahrnuté možnosti. Sú to režimy: 

REŽIM VOLUME („VOL“): Slúži na vypnutie funkcie režimu Volume pedálu EXP-1 (zelená LED dióda) (pozri ilustráciu nižšie). 

REŽIM EXPRESSION („EXP“): Umožňuje tri rozdielne priradenia. „OFF“ vypína funkciu režimu Expression pedála EXP-1 (čer-
vená LED dióda). „VOLUME“ konfiguruje EXP-1 na ovládanie celkovej hlasitosti (master volume) (podobné ako v režime VOL-
UME vyššie). „AMP/FX“ konfiguruje EXP-1 na ovládanie zosilňovača alebo efektu zobrazeného v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY. 

REŽIMY HEEL a TOE: Spoločne tieto režimy špecifikujú rozsah ovládaných parametrov. 

REŽIM LIVE: Pri zapnutom režime LIVE nakonfigurované parametre okamžite preskočia na hodnoty „prikázané“ pozíciou 
pedála. Pri vypnutom režime je pôvodná pozícia pedála „ignorovaná“, kým nie je pedál presunutý, potom je v synchronizácii 
s nakonfigurovanými parametrami. 

REŽIM BYPASS: Pri zapnutom režime BYPASS sa môže premostenie efektu prepínať (vypnuté – zapnuté) pomocou 
prepínača na špičke pedála EXP-1. 

REŽIM REVERT: Pri zapnutom režime REVERT sa pri prepnutí z režimu Expression do režimu Volume pomocou prepínača na 
špičke pedála nastavenie nakonfigurovaných parametrov vráti na hodnoty uložené v predvoľbe. 
 
REŽIM DEFAULT: Konfiguruje počiatočný režim EXP-1 (Volume alebo Expression) pre používanú predvoľbu. Ak je funkcia 
„MODE SOURCE“ (Zdroj režimu) v nastavení „GLOBAL SETTINGS“ (Globálne nastavenie) nastavená na „PEDAL“, je režim DE-
FAULT potlačený (pozri „GLOBÁLNE NASTAVENIE“ na nasledujúcej strane).
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V zobrazenom príklade: funkciu pedála EXP-1 v režime Volume pre Rumble V2 zobrazený v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY vy-
pnete stlačením tlačidla ÚROVNE OVLÁDAČOV. V ÚROVNI OVLÁDAČOV bude automaticky zvýraznený režim „VOLUME“.

Stlačte ENKODÉR na „VOLUME“. Farba označovacieho poľa sa zmení z modrej na červenú, tak je indikované, že je možné upraviť nastavenie.

Otáčaním ENKODÉRA (označený žltou šípkou) sa posuňte na voľbu „OFF“, stlačením túto možnosť vyberte. Funkcia režimu Volume pedá-
lu EXP-1 pre zosilňovač zobrazený v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY je teraz vypnutá, farba označovacieho poľa sa zmení späť na modrú. 

Stlačením funkčného tlačidla SAVE (zelená šípka) vykonané zmeny uchováte.
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GLOBÁLNE NASTAVENIE

Ako už bolo uvedené, GLOBÁLNE NASTAVENIE slúži na priradenie pedála EXP-1 k všetkým predvoľbám. Po stlačení 
funkčného tlačidla MENU sa posuňte a zvoľte „EXP-1 SETUP“, znova stlačte ENKODÉR a posuňte sa na „GLOBAL SETTINGS“ 
(pozri ilustráciu nižšie).

 
 
Stlačte ENKODÉR na „GLOBAL SETTINGS“. V zobrazenom menu môžu byť nastavené tri parametre – „MODE SOURCE“ (Zdroj 
režimu), „HEEL VOLUME“ (Hlasitosť na päte) a „TOE VOLUME“ (Hlasitosť na špičke). „ZDROJ REŽIMU“ slúži na výber medzi 
nastaveniami „PRESET“ (Predvoľba) a „PEDAL“ (Pedál). Nastavenie „PRESET“ znamená, že predvoľba, v ktorej sa používateľ 
pohybuje (bez ohľadu na to, o akú predvoľbu ide), určuje, či je pedál EXP-1 v režime Volume, alebo v režime Expression (toto 
nastavenie sa môže v jednotlivých predvoľbách líšiť). Pri nastavení „PEDAL“ pedál EXP-1 potláča nastavenie predvoľby a zos-
táva v tom režime, v ktorom sa aktuálne nachádza (Volume alebo Expression). 

Stlačte ENKODÉR a jeho otáčaním vyberte „PEDAL“ alebo „PRESET“. Farba označovacieho poľa sa zmení z modrej na červenú 
(pozri ilustráciu nižšie). Po vykonaní zmeny opätovným stlačením ENKODÉRA sa farba označovacieho poľa zmení späť na 
modrú a uskutočnená voľba sa stane platnou.

 
 
 
„HLASITOSŤ NA PÄTE“ a „HLASITOSŤ NA ŠPIČKE“ sa používajú spoločne na nastavenie rozsahu, ktorý je pokrytý pedálom. 
Východiskové nastavenie je 1 – 10, plne stlačená päta zodpovedá 1 (bez hlasitosti) a plne stlačená špička zodpovedá 10 
(plná hlasitosť). Tento rozsah sa dá podľa vlastných preferencií upraviť. Pomocou ovládača „HEEL VOLUME“ môžete nastaviť 
inú hodnotu minimálnej hlasitosti a pomocou ovládača „TOE VOLUME“ môžete nastaviť inú hodnotu maximálnej hlasitosti. 

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte medzi voľbami a postupne zvoľte ovládače „HEEL VOLUME“ a „TOE VOLUME“. Po zvolení 
každého z nich sa farba poľa príslušného ovládača zmení z modrej na červenú, tak je indikované, že je možné začať nastave-
nie ovládača. Po dokončení úpravy nastavenia opätovným stlačením ENKODÉRA nastavenú hodnotu ovládača uchováte, 
farba poľa ovládača sa zmení späť na modrú (pozri ilustráciu nižšie).

 
 
Zmeny Globálneho nastavenia sú ukladané automaticky, nie je nutný žiaden krok „uloženia“ zmien.
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NASTAVENIE KOMBA
Voľba „Amp Settings“ (Nastavenie komba) v ponuke funkčného tlačidla MENU (pozri stranu 33) umožňuje rýchle a jed-
noduché obnovenie východiskového továrenského nastavenia predvolieb a komba, a tiež odhlásenie z cloudu a funkcie 
výstupu USB/line out na zadnom paneli komba. Stlačte funkčné tlačidlo MENU, potom sa pomocou ENDKODÉRA posúvajte 
a zvoľte „AMP SETTINGS“. Posúvaním sa a voľbou vyberte jednu z piatich možností. Sú to možnosti: 
 
RESTORE SETTINGS (OBNOVIŤ NASTAVENIA): Táto voľba slúži na obnovenie východiskového továrenského nastavenia s 
výnimkou predvolieb a setlistov. Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a vyberte z možností „YES“ a „NO“.
 
RESTORE ALL (OBNOVIŤ VŠETKO): Táto voľba slúži na obnovenie východiskového továrenského nastavenia, vrátane pred-
volieb a setlistov. Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte ponukami a vyberte z možností „YES“ a „NO“. Majte na pamäti, že ak 
zvolíte „YES“, budú vymazané existujúce setlisty.

CLOUD LOGOUT (ODHLÁSENIE Z CLOUDU): Táto voľba slúži na odhlásenie z cloudu, ak používate predvoľby cloudu (viď 
strana 59). Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a vyberte z možností „YES“ a „NO“. 
 
LINE OUT/USB GAIN (ZOSILNENIE LINE OUT/USB): Ovládanie zosilnenia pri nahrávaní za použitia výstupov na zadnom 
paneli Line out alebo USB audio portu (pozri stranu 44). Otáčaním a stlačením ENKODÉRA zvolíte hodnotu zosilnenia. 
 
LINE OUT OPTIONS (VOLBY LINE OUT): Táto voľba slúži na konfiguráciu symetrických výstupov na zadnom paneli komba 
(pozri stranu 44). Otáčaním a stlačením ENKODÉRA zvoľte jednu z možností „PRE/POST“ (mono) alebo „STEREO“.

 
Majte na pamäti, že do funkcie „RESTORE ALL“ môžete vstúpiť aj ako do voľby pri spúšťaní. Podrobnejšie informácie nájdete 
v časti „Obnovenie továrenského nastavenia a aktualizácia firmvéru“ (pozri stranu 62).
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Do funkcie nastavenia komba (Amp Settings) vstúpite stlačením funkčného tlačidla MENU.

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte medzi voľbami a zvoľte „AMP SETTINGS“.

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte možnosťami a zvoľte jednu z troch ponúkaných volieb funkcie „Amp Settings“.

MENU

TUNER

BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER

SETLIST

CLOUD PRESETS

MENU

WIFI

GLOBAL EQ

FOOTSWITCH

AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP

MENULINE OUT/USB GAIN

RESTORE ALL

CLOUD LOGOUT

LINE OUT OPTIONS

RESTORE SETTINGSback



GLOBÁLNY EQ
„Global EQ“ je voľba funkčného tlačidla MENU (pozri stranu 33), ktorá poskytuje prístup k rôznym ekvalizačným krivkám a 
umožňuje tak ľahšie nastaviť globálnu odozvu komba v rôznych akustických prostrediach. To je užitočné najmä v prípade, 
keď používatelia majú všetky svoje obľúbené predvoľby a obľúbené nastavenia nastavené, ocitnú sa však v inom akustickom 
prostredí – napr. v miestnostiach, halách, vonkajších priestoroch s jasnejšie či dunivejšie znejúcim zvukom. Jednoduchšou 
možnosťou, než je prestavovanie každej jednotlivej predvoľby a jednotlivých nastavení, je rýchla a jednoduchá voľba jedného 
zo štyroch rozdielnych EQ profilov vyhovujúcich okolitému prostrediu. Táto voľba je v týchto situáciách príhodne poruke. 

Funkciu aktivujete nasledujúcim postupom: stlačte funkčné tlačidlo MENU, potom sa pomocou ENKODÉRA posúvajte a 
vyberte ponuku „GLOBAL EQ“. Vyberte a zvoľte jednu zo štyroch ponúkaných možností – „FLAT EQ“ (dobrá východisková 
voľba, ktorá v skutočnosti nevykonáva žiadnu pridanú ekvalizáciu), dve nastavenia „BRIGHT CUT EQ“ (stlmenie výšok), dve 
nastavenia „BRIGHT BOOST EQ“ (zdôraznenie výšok) a dve nastavenia „LOW CUT EQ“ (orezanie odozvy na nízke tóny) (pozri 
ilustráciu nižšie).

Ak chcete vstúpiť do funkcie Global EQ, najprv stlačte funkčné tlačidlo MENU.

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a zvoľte „GLOBAL EQ“

Otáčaním ENKODÉRA sa posuňte na jednu zo štyroch volieb „GLOBAL EQ“.

Stlačením ENKODÉRA zvoľte požadovanú voľbu funkcie „GLOBAL EQ“.

58

MENU

TUNER

GLOBAL EQ

FOOTSWITCH

AMP SETTINGS

CLOUD PRESETS

MENU

TUNER

GLOBAL EQ

FOOTSWITCH

AMP SETTINGS

CLOUD PRESETS

BRIGHT BOOST 1

FLAT EQ

BRIGHT CUT 2
back

BRIGHT CUT 1

MENU

BRIGHT BOOST 2

BRIGHT BOOST 1

FLAT EQ

BRIGHT CUT 2
back

BRIGHT CUT 1

MENU

BRIGHT BOOST 2



PREDVOĽBY CLOUDU
Funkcia „Cloud Presets“ (Predvoľby vo vzdialenom úložisku - cloude) funkčného tlačidla MENU (pozri stranu 33) umožňuje 
používateľovi prístup do celého sveta predvolieb, ktoré sú k dispozícii mimo komba, vrátane verejných predvolieb, predvo-
lieb umelcov a mnohých ďalších. Pomocou pripojenia komba k WiFi si môžu používatelia prezerať, hrať, sťahovať a zdieľať 
bohatú ponuku Fender predvolieb uložených v cloude a mimoriadne tak rozšíriť kreatívne možnosti komba Rumble Studio 
40/Stage 800. 

Ak chcete začať predvoľby cloudu využívať, stlačte funkčné tlačidlo, pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a zo zobrazených 
možností zvoľte „CLOUD PRESETS“ (pozri ilustrácie nižšie).

 
 
 
 
 

 

 
 
Po zvolení „CLOUD PRESETS“ z ponuky menu postupujte podľa pokynov zobrazovaných na DISPLEJI, zadajte prihlasovací kód 
(kód získate online na stránkach tone.fender.com kliknutím na „Set Up Amp“ (pozri ilustráciu nižšie). Kód treba zadať iba raz, po 
zadaní prihlasovacieho kódu zostáva používate ľ prihlásený. Jednotlivé znaky prihlasovacieho kódu zadajte pomocou ENKO-
DÉRA (postup je uvedený na strane 11).

 
 
Po prihlásení môžete pomocou ENKODÉRA prechádzaťa voliťkategórie predvolieb cloudu (pozri ilustráciu nižšie).

 
Po zvolení kategórie predvolieb cloudu sa pomocou ENKODÉRA posúvajte zobrazeným zoznanom predvolieb, zvýraznená 
predvoľba sa automaticky prehrá/ zobrazí pre náhľad. Zvýraznenú predvoľbu pridáte do komba stlačením funkčného tlačidla 
SAVE (pozri ilustráciu na nasledujúcej strane).
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MENU

TUNER

GLOBAL EQ

FOOTSWITCH

AMP SETTINGS

CLOUD PRESETS

MENUTUNER

PRESET ORGANIZER

GLOBAL EQ

CLOUD PRESETS

SETLIST

MENU

To enable cloud presets,
sign in at tone.fender.com
and “Set Up Amp”
Enter the code provided below:

done

MENUFENDER PRESETS

ARTIST SIGNATURE

FEATURED



 
Ak si chcete obsah zvýraznenej predvoľby cloudu pred jej uložením do komba prezrieť alebo ho upraviť, stlačte na vybranej 
predvoľbe ENKODÉR (pozri ilustráciu nižšie).

 
 
Pri prezeraní alebo upravovaní obsahu predvoľby cloudu pred jej uložením do komba bude na DISPLEJI zobrazený obsah 
predvoľby sprevádzaný symbolom zeleného „mraku“ (na mieste, kde sa v prípade vstavaných predvolieb komba zobrazuje číslo 
predvoľby). Symbolom zeleného mraku je predvoľba označená ako predvoľba cloudu, ktorá nebola uložená do komba. Pred-
voľby cloudu sa dajú editovať rovnako ako predvoľby vstavané v kombe. Po dokončení úprav stlačte funkčné tlačidlo SAVE a 
upravenú predvoľbu cloudu uložte do komba. Ak sa používateľ v rámci predvolieb cloudu posunul na nasledujúcu alebo pred-
chádzajúcu predvoľbu cloudu, pôvodná predvoľba cloudu zmizne, pretože nebola uložená do komba (pozri ilustráciu nižšie).
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O TOMTO KOMBE
„About This Amp“ (O tomto kombe) je funkcia funkčného tlačidla MENU (pozri stranu 33), ktorá slúži na zobrazenie verzie firm-
véru, ktorá sa v kombe aktuálne používa. Ak chcete túto informáciu zobraziť, stlačte funkčné tlačidlo MENU (na ilustrácii nižšie 
označené žltou šípkou), pomocou ENKODÉRA (označený zelenou šípkou) sa posúvajte a vyberte ponuku „ABOUT THIS AMP“.

 
 
Po zvolení ponuky „ABOUT THIS AMP“ bude na DISPLEJI zobrazená informácia o modeli komba a verzii firmvéru (pozri ilus-
tráciu nižšie).
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VERSION: 1.0.21
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back



AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU A OBNOVENIE 
TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Ako už bolo uvedené v úvode návodu, používatelia komba Rumble Studio 40 / Stage 800 by mali pravidelne sledovať ak-
tualizácie firmvéru, ktoré zlepšia a umocnia ich zážitky pri používaní komba Rumble Studio 40 / Stage 800. Firmvér komba 
Rumble Studio 40 / Stage 800 aktualizujete nasledujúcim postupom: pri zapínaní komba stlačte a podržte ENKODÉR stlačený 
päť sekúnd, tým kombo prevediete do režimu aktualizácie prostredníctvom WiFi (na ilustrácii nižšie označené žltou šípkou).

 
Na DISPLEJI bude zobrazená informácia o prebiehajúcom vyhľadávaní najnovších aktualizácií firmvéru, nasledovaná in-
formáciou o prebiehajúcom sťahovaní týchto aktualizácií (pozri ilustráciu nižšie).

 
Po dokončení sťahovania bude na DISPLEJI zobrazená informácia o aplikácii aktualizácií firmvéru v kombe Rumble Studio 40 
/ Stage 800, nasledovaná informáciou o dokončení aktualizácie firmvéru s upozornením, že kombo je nutné reštartovať (pozri 
ilustráciu nižšie).
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SEARCHING FOR UPDATES...

RUMBLE

DOWNLOADING UPDATES...

RUMBLE

APPLYING UPDATES...

RUMBLE

AMPLIFIER UPDATE COMPLETE
PLEASE RESTART YOUR AMP

RUMBLE



Pri aktualizácii firmvéru sa používateľ môže stretnúť so štyrmi situáciami, v ktorých nie je možné aktualizáciu firmvéru spus-
tiť. V týchto prípadoch sa na DISPLEJI zobrazí príslušná správa: pripojenie komba Rumble Studio 40 / Stage 800 k WiFi nie je 
nakonfigurované, žiadna aktualizácia nie je k dispozícii, aktualizácia zlyhala alebo server aktualizácií komba nie je dostupný 
(pozri ilustráciu nižšie).

 
 
Okrem vyššie popísanej aktualizácie firmvéru ponúka kombo Rumble Studio 40 / Stage 800 niekoľko možností obnovenia 
nastavení, ktoré môžu byť vyvolané používateľom. Tieto možnosti sú opísané v nasledujúcom texte. Sú to tieto možnosti: 

RESTORE ALL (OBNOVIŤ VŠETKO): Slúži na obnovenie nastavenia preferencií a nastavenia komba podľa najnovšej aktual-
izácie firmvéru stiahnutej v kombe. Obnovenie uskutočníte stlačením tlačidla ÚROVNE PREDVOĽBY a jeho podržaním počas 
piatich sekúnd (na ilustrácii nižšie označené zelenou šípkou) pri zapínaní komba. Majte na pamäti, že pri použití tejto voľby budú 
vymazané všetky používateľom vytvorené predvoľby. Táto funkcia je dostupná aj ako voľba „Amp Settings“ ponuky funkčného 
tlačidla MENU (pozri stranu 45).

WIFI UPDATE/RESTORE ALL (WIFI AKTUALIZÁCIA/OBNOVIŤ VŠETKO): Kombinácia aktualizácie firmvéru a voľby pri 
zapnutí opísané vyššie (RESTORE ALL). Pri zapnutí komba stlačte a držte stlačené počas piatich sekúnd súčasne ENKODÉR a 
tlačidlo ÚROVNE PREDVOĽBY (na ilustrácii nižšie označené modrou šípkou). Majte na pamäti, že pri použití tejto voľby budú 
vymazané všetky používateľom vytvorené predvoľby.

FORCE UPDATE (NÚTENÁ AKTUALIZÁCIA): Aktualizácia komba Rumble Studio 40 / Stage 800 v prípade, že sa vyskytol 
problém pri použití vyššie opísaného spôsobu aktualizácie firmvéru. Nútenú aktualizáciu spustíte stlačením a držaním ENKO-
DÉRA a tlačidla ÚROVNE SIGNÁLOVEJ CESTY pri zapnutí komba (na ilustrácii nižšie označené červenou šípkou).

RECOVERY (OBNOVIŤ PÔVODNÉ): Slúži na obnovenie základnej východiskovej verzie firmvéru (zobrazené vo voľbe „About 
This Amp“, pozri stranu 60) vrátane predvolieb. Funkciu aktivujete súčasným stlačením a držaním tlačidla ÚROVNE PREDVOĽ-
BY a funkčného tlačidla X FX počas piatich sekúnd pri zapnutí komba (na ilustrácii nižšie označené červenou šípkou). Majte na 
pamäti, že pri použití tejto voľby budú vymazané všetky používateľom vytvorené predvoľby.
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NO UPDATES AVAILABLE
PLEASE RESTART YOUR AMP

RUMBLE

WIFI NOT CONFIGURED

RUMBLE

AMPLIFIER UPDATE FAILED
PLEASE TRY AGAIN OR 

CONTACT CUSTOMER SERVICE

RUMBLE

AMPLIFIER UPDATE SERVER
IS UNREACHABLE

RUMBLE

RESTORE ALL

RECOVERY

WIFI UPDATE/RESTORE ALL

FORCE UPDATE



APLIKÁCIA FENDER TONE™
Fender Tone — základná sprievodná aplikácia komb Rumble Studio 40 / Stage 800 - je k dispozícii voľne na stiahnutie z 
Apple App Store (iPhone) a Google Play Store (Android). Používatelia Fender Tone majú k dispozícii prehľad o existujúcich 
funkciách komba Rumble Studio 40 / Stage 800 a prístup k ďalšiemu obsahu od spoločnosti Fender a komunity použí-
vateľov Fender Tone. Medzi ne patrí: 

• Vyhľadávanie predvolieb, navigácia, filtrovanie a výber predvolieb

• Vytváranie a zdieľanie nových predvolieb

• Úprava signálovej cesty predvoľby, zmena poradia, pridávanie, odstraňovanie

• Nastavenie parametrov modelov zosilňovačov a efektov

• Prechádzanie, vyhľadávanie a sťahovanie oficiálnych predvolieb Fender, predvolieb vytvorených hudobníkov, žánrových 
predvolieb a mnohé ďalšie

• Tipy týkajúce sa základov signálovej cesty, modelov zosilňovačov, typov efektov a ďalšie

• Vytváranie, výber a správa setlistov (personalizovaných zoskupení predvolieb)

• Správa užívateľských účtov, registrácia produktov, nastavenie WiFi a nastavenie Bluetooth 

• Úprava nastavenia EQ

Na http://tone.fender.com môžete prechádzať predvoľbami a zistiť o aplikácii Fender Tone viac informácií.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Rumble Studio 40
TYP PR 5133

POŽADOVANÝ PRÍKON 118 wattov (maximálne)                45 wattov (typicky)

VÝSTUPNÝ VÝKON 40 wattov do 8Ω

VSTUPNÁ IMPEDANCIA 1MΩ (nástroj)                                   18kΩ (aux)

EFEKTOVÁ SLUČKA Menovitá úroveň: -10dB                 Send: 220Ω (symetricky)                   Return: 17,3kΩ (symetricky)

VÝSTUP LINE OUT Maximálna úroveň: +4,9dBV        Impedancia: 600Ω (symetricky) 

VÝSTUP PRE SLÚCHADLÁ 43 mW/kanál do 16Ω (minimálna odporúčaná impedancia)

REPRODUKTOR Jeden reproduktor 10 palcov (25,4 cm), špeciálny dizajn keramika 8Ω, jeden kompresný vysokotónový reproduktor s prepínačom
 zapnuté/vypnuté

NOŽNÝ PREPÍNAČ MGT-4 (voliteľná výbava, kat. č. 0994071000), pedál EXP-1 Expression (voliteľná výbava, kat. č. 2301050000)

ROZMERY A HMOTNOSŤ Šírka: 16,5” (419,1mm)                   Výška: 16,9” (429,3mm)                    Hĺbka: 12” (304,8mm)               Hmotnosť: 19 lbs. (8,62kg)

Rumble Stage 800
TYP PR 5134

POŽADOVANÝ PRÍKON 1500 wattov (maximálne)             150 wattov (typicky)

VÝSTUPNÝ VÝKON 400 wattov do 8Ω                            800 wattov do 4Ω/2.67Ω (s 8Ω/4Ω rozširujúcou reproducktorovou skriňou)

VSTUPNÁ IMPEDANCIA 1MΩ (nástroj)                                   18kΩ (vstupaux)

EFEKTOVÁ SLUČKA Menovitá úroveňl: -10dB                Send: 220Ω (symetricky)                   Return: 17,3kΩ (symetricky)

VÝSTUP LINE OUT Maximálna úroveň: +4,9dBV        Impedancia: 600Ω (symetricky)

VÝSTUP PRE SLÚCHADLÁ 43 mW/kanál do 16Ω (minimálna odporúčaná impedancia)

REPRODUKTOR Dva reproduktory 10 palcov (25,4 cm), Eminence ®, keramika 16Ω, kompresný vysokotónový reproduktor s prepínačom zapnuté/vypnuté

NOŽNÝ PREPÍNAČ MGT-4 (súčasť výbavy, kat. č. 7710238000), pedál EXP-1 Expression (voliteľná výbava, kat. č. 2301050000)

OBAL NA KOMBO Voliteľná výbava, kat. č. 7712953000

ROZMERY A HMOTNOSŤ Šírka: 19” (482,6mm)                     Výška: 23,7” (602mm)                       Hĺbka: 14” (355,6m)                Hmotnosť: 39 lbs. (17,7kg)

Technické údaje produktu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.



PRODUKT
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. 

311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF.  92880 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.

Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0

Klientský servis: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433
 

Fender® a Rumble™ sou ochranné známky FMIC.
Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Chráněné autorské právo © 2018 FMIC. Veškerá práva vyhrazena.

K. č. 7713658000 rev. a

部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

Rumble™ Studio 40

2376000000 (120V, 60Hz) NA
2376001000 (110V, 60Hz) TW
2376003000 (240V, 50Hz) AU
2376004000 (230V, 50Hz) UK
2376005000 (220V, 50Hz) ARG
2376006000 (230V, 50Hz) EU
2376007000 (100V, 50/60Hz) JP
2376008000 (220V, 50Hz) CN
2376009000 (220V, 60Hz) ROK
2376013000 (240V, 50Hz) MA

Rumble Stage 800

2376100000 (120V, 60Hz) NA
2376101000 (110V, 60Hz) TW
2376103000 (240V, 50Hz) AU
2376104000 (230V, 50Hz) UK
2376105000 (220V, 50Hz) ARG
2376106000 (230V, 50Hz) EU
2376107000 (100V, 50/60Hz) JP
2376108000 (220V, 50Hz) CN
2376109000 (220V, 60Hz) ROK
2376113000 (240V, 50Hz) MA


